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Anotace 

 

 Disertační práce se zaměřuje na konfrontační studium abreviace 

v bulharštině ve srovnání s češtinou a na popis zkratek jako specifických 

jazykových znaků. Přihlédnuto je k aktuálním jazykovým tendencím 

a změnám v oblasti abreviace v  souvislostech s jazykovou typologií. 

Práce se věnuje gramatické, stylistické a sémantické charakteristice 

abreviatur, přičemž podstatná část konfrontačního popisu je věnována 

abreviaturám grafickým a iniciálovým, které tvoří centrální část dílčího 

systému abreviačních útvarů. Z konfrontačního hlediska je také popsána 

schopnost zkratek sloužit jako slovotvorný základ pro slova odvozená. 

 Do disertační práce jsou zahrnuty také výsledky sociolingvistické 

sondy provedené dotazníkovou metodou, ve které respondenti hodnotili 

zkratky internacionálního charakteru a slova obsahující zkrácené základy 

zapojené do azbukou psaného textu. 
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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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Abbreviation, Bulgarian, Czech, graphical abbreviations, initial 

abbreviations, international character, classification of abbreviations, 
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ÚVOD 

 

 

 Změny, které nastaly koncem 80. let XX. století ve všech socialistických 

státech centrální a východní Evropy, se 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 

v bulharštině a češtině potvrzují závažnost a aktuálnost tématu, a proto se abreviatury 

staly objektem výzkumu v předkládané disertační práci. 

Zaměřujeme se na konfrontační studium abreviace v bulharštině v porovnání 

s češtinou a na popis zkratek jako specifických jazykových znaků v obou 

slovanských jazycích, na jejich formální a sémantickou charakteristiku. Popisujeme 

jednotlivá formální dělení zkratek v bulharské a české jazykovědě, přičemž je 

přihlédnuto také k tradici ruské, polské a slovenské. Všímáme si aktuální jazykové 

tendence a změny v oblasti abreviace v  souvislosti s jazykovou typologií. 

Práce usiluje o popis tvoření a fungování zkratek v bulharštině a o jejich 

komparaci s češtinou. Dále se věnujeme gramatické charakteristice zkratek, 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. Tuto problematiku rovněž sledujeme a popisujeme 

z konfrontačního hlediska. 

Podstatná část konfrontačního popisu je věnována grafickým a iniciálovým 

zkratkám, které tvoří centrální část dílčího systému abreviačních útvarů. Současná 

jazyková praxe ukazuje, že největší problémy v textu působí právě tyto zkratky, např. 

jejich pravopisné řešení, začleňování do textu apod. 

V souvislosti s demokratickými reformami a celkovou přestavbou společnosti 

po r. 1989 se mění v obou slovanských zemích postavení angličtiny – stává se z ní 

dominující kontaktový jazyk. Tato dominance se projevuje velice silně zejména na 
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lexikální úrovni. Vliv angličtiny pozorujeme především v procesu přejímání cizích 

slov, velký počet přejímek je v různé fázi začlenění do bulharského lexikálního 

systému, a to svědčí o vysoké intenzitě tohoto působení. Díky anglickým vlivům se 

druhotně rozšiřují kontaktové prvky z dalších jazyků, např. z latiny a řečtiny (tyto 

jazyky lze považovat za základ internacionální terminologie). Začíná být patrná 

tendence ke specializaci, generalizaci a racionalizaci obsahové stránky lexika, které 

působí v jednotě s širším procesem internacionalizace, jemuž se také věnujeme. 

Stále aktivnější uplatňování zprostředkované počítačové komunikace (psané 

latinkou), které je v bezprostřední souvislosti s šířením nových komunikačních 

prostředků (e-mail, internet, Facebook, ICQ aj.), dochází též k nárůstu počtu již 

hotových zkratek přejímaných do bulharštiny z angličtiny přímo v latince. Tato 

tendence je společná pro všechny slovanské jazyky, užívající azbuku, a proto není 

zanedbatelná. Práce se těmito tendencemi zabývá a popisuje způsoby přejímání 

zkratek cizího původu. Předkládáme také gramatický a sémantický popis těchto 

zkratek jakožto specifických jazykových znaků (včetně komplikací plynoucích ze 

snahy vkomponovat text psaný latinkou do textu psaného azbukou). Pozornost je 

věnována rovněž popisu a charakteristice zkratek z oblasti počítačové techniky, 

neboť v posledních desetiletích dochází ke stále aktivnějšímu rozšiřování 

komunikace prostřednictvím počítačové techniky. Vznik internetu jako globálního 

komunikačního prostředí pro přenos různých druhů informací a současně jeho 

rostoucí dostupnost a stále širší užívání vedou k odstranění mnohých omezení, která 

v komunikaci existovala. Pro elektronickou komunikaci je typické úsilí o jazykovou 

ekonomii ‒ díky snaze o maximální zkrácení textu vzniká řada zkratek, které 

nahrazují slova a celé fráze. Jedná se o grafické znaky, tzv. akronymy, které se stále 

více uplatňují jak v bulharském, tak i v ostatních slovanských jazycích. 

V samostatné kapitole popisujeme projevy jazykové dynamiky v oblasti 

abreviace a zaměřujeme se také na funkční využití abreviatur v posledních letech. 

 Předkládáme také výsledky sociolingvistické sondy provedené dotazníkovou 

metodou mezi bulharskými respondenty. Respondenti hodnotili zkratky 

internacionálního charakteru a slova obsahující zkrácené základy psané latinkou 

zapojené do azbukou psaného textu. 
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1. METODOLOGICKÁ  VÝCHODISKA  

 

 

Disertační práce je zaměřena na popis abreviatur a abreviace v bulharštině ve 

srovnání s češtinou, popisuje tendence a změny, ke kterým v jazyce došlo zejména 

po roce 1989 (především v bulharštině) v souvislosti s demokratickými reformami 

a celkovou přestavbou společnosti. Přihlíží také k vývojovým tendencím, ke kterým 

v současných slovanských jazycích dochází ‒ tendence k intelektualizaci 

a demokratizaci jazyka, jejichž součástí je také tendence k internacionalizaci 

(Jedlička 1978, Gutschmidt 1998, Janovec 2007).  Slovenští lingvisté (J. Horecký, K. 

Buzássyová, J. Bosák) vymezují širší spektrum tendencí; za hlavní tendence považují 

intelektualizační a demokratizační, dále tendenci k internacionalizaci a tvoření slov 

z domácích zdrojů (podrobnější přehled viz Janovec 2007). O. Martincová 

(Martincová 2003) mluví souhrnně o vyrovnávacích tendencích. 

Vybrané téma považujeme za velmi aktuální a jeho popis za potřebný; i když 

vyšla lexikografická zpracování, např. Česko-bulharský slovník zkratek (Miceva 

2009) neexistuje lexikologická konfrontace daného tématu v těchto jazycích. Máme 

za to, že předkládaná práce může být přínosem jak pro studenty a učitele bulharštiny 

i češtiny, tak i pro širší jazykovědnou veřejnost v obou zemích. 

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. kombinujeme 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). Přístup sociolingvistický je 
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uplatněn v kapitolách, které se zabývají dynamickými projevy abreviatur 

a srovnáním abreviatur v bulharštině a češtině. Zde je brán zřetel na 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 1983, 2003), Речник на новите думи 

и значения в българския език (SNSVBJ 2001), archiv abreviatur Bulharské 

telegrafní agentury3 Česko-bulharský slovník zkratek (ČBSZ 2009), Zkratky, značky, 

akronymy (ZZA 1983). Uváděné příklady z tisku jsou v některých případech 

upraveny pro úsporu místa, kdežto příklady ze slovníků jsou uváděny bez úprav. 

Aktivně využíváme také internetové slovníky, např.: http://www.rbukvar.eu/, 

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

http://pitevna.cz/akronymy/, www.glosbe.com. 

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 přístupem. Příkladový materiál (reklama, rébusy, příklady vět 

s abreviaturami) je vyhledáván a vybírán po celou dobu přípravy a textování práce, 

proto obsahuje některé nejnovější doklady (i z roku 2013). 

Při popisu jazykověkulturních aspektů se opíráme o platnou bulharskou 

a českou kodifikaci (PMČ 1995, PČP 1998, PČP 2013, MČ 1 1986, SZBJ 2003, 

NPSBJ 2002, OPSBJ 2012).  

                                                 
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). 
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V práci uváděné citace zahraničních autorů (mimo práce slovenské) jsou 

přeloženy do češtiny autorkou disertace. 
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2. OBECNÉ OTÁZKY  ABREVIACE  

 

 

2.1. Důvody a podmínky vzniku abreviace 

 

 Tendence ke zkracování výrazových prostředků se projevuje ve všech 

jazycích, lze ji sledovat ve stále častějším používání zkratek, značek a akronymů. Jak 

uvádí už L. Cejp: „…významnou úlohu začala mít zkratka v evropských jazycích 

teprve po světové válce. Již předtím měly ovšem některé jazyky určité druhy zkratek, 

které se rozšířily a vžily, takže bylo třeba uvažovat při rozboru jazyka také o jejich 

významu pro příslušný jazykový systém. Takovým jazykem je např. angličtina 

a vůbec jazyky, které mají silnou tendenci ke značkovitosti.“ (Cejp 1940, s. 37). 

Abreviace je bezpochyby dynamickou vývojovou tendencí, která se stává 

významnou složkou mnoha jazyků. 

 Historie zkracování má své kořeny již pří vzniku písemnictví, nás však budou 

zajímat synchronní aspekty abreviace v současné bulharštině (ve srovnání 

s češtinou), tj. zaměříme se na období od 2. poloviny 20 stol., kdy dochází 

k významným změnám v lexikální soustavě bulharštiny. Avšak jak uvádí A. Jedlička 

„…synchronie se nemůže ztotožňovat se statikou a diachronie s dynamikou. To 

znamená, že se i při synchronním zkoumání zjišťuje dynamika systému, odhalují se 

jevy, které mají tendenci nově a plně pronikat a uplatňovat se, a naproti tomu jevy, 

které ustupují, ztrácejí své místo v systému. Toto poznání se spojuje s rozlišením 

jevů systémově centrálních a jevů v daném časovém rozmezí jen periferních.“ 

(Jedlička 1969, s. 81). 

 Velký rozvoj vědy a techniky ve 20. stol. přináší změny jak do života celé 

společnosti, tak i do života jednotlivců. Bývá vynalezeno a do každodenního života 

uvedeno nepočitatelně mnoho nových předmětů, přístrojů, technologií, v nových 

postsocialistických státech se rovněž mění společenská a politická situace, a to 

přináší nutnost naplnit mnohé nové pojmenovací potřeby. Je vyžadována nová 

masová nominace, v jazyce dochází k aktivizování slovotvorných procesů (srov. 

Krumova, Čoroleeva 1977, s. 382). Vzhledem k tomu, že možnosti slovotvorby za 

pomoci afixů nejsou neomezené, je na snadě předpoklad, že se v jazyce začnou 
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aktivněji uplatňovat slovotvorné modely, které předtím nejsou natolik činné, např. 

abreviace (počet takto vzniklých jednotek nebyl dříve příliš početný). Aktivnější 

využívání zkratek v bulharštině lze pozorovat až od druhé poloviny 20 století.1 

Aby se zkratky mohly v jazyce objevit, rozšířit se ve větším množství, a aby 

se tak staly významným činitelem v některých jazykových oblastech (terminologie, 

internetová komunikace apod.), jsou zapotřebí určité vnitřní a vnější podmínky, a to 

jak podmínky sociologické, tak i psychologické (postoj uživatelů jazyka k používání 

zkratek není konstantní, což se odráží také v nerovnoměrném nárůstu počtu zkratek 

v různých obdobích, některá období jsou „pokrokovější“, v některých jsou zkratky 

hodnoceny spíše negativně). Jak ukážeme v dalším výkladu, vznik abreviatur nemá 

subjektivní charakter ‒ abreviace těsně souvisí s určitými vývojovými zákonitostmi 

jazyka, je podmíněna jazykovými i mimojazykovými faktory. 

Ve své průkopnické práci V. Borisov (Borisov 1972, s. 17) specifikuje tři 

základní mimojazykové změny, ke kterým dochází ve vývoji komunikace a které 

mají za následek rozšíření komunikační funkce jazyka a současně ovlivňují i změny, 

ke kterým v jazyce dochází. Jedná se o: 

• větší tok informací; 

• zvýšení gramotnosti a vzestup masové kultury; 

• rychlý rozvoj prostředků pro masovou komunikaci. 

Právě rostoucí množství informací, možnost jejich rychlého přenosu a vysoká 

gramotnost nositelů jazyka, kteří hledají způsoby, jak vyjádřit maximum informací 

co nejstručnější formou, motivují snahu ke stručnosti, krátkosti a dynamičnosti. 

Úspora času a místa v jazykovém projevu se stává důležitou především v těch 

sférách, které zahrnují velké množství informací, popř. velké množství účastníků 

komunikace, a kde dochází k opakování stereotypních obratů. 

Na druhou stranu pouhá snaha jednotlivých mluvčích by byla irelevantní, 

pokud by neexistovaly skutečné komunikační potřeby, ale i vnitrojazykové, 

systémové předpoklady. 

Pro názornost uvádíme schéma č. 1 A. Sopiry vypracované pro proces 

abreviace v ruštině a slovenštině (viz Sopira 1975, s. 15), které je velmi dobře 

použitelné také pro bulharštinu a češtinu.  

                                                 
1  První bulharské zkratky jsou zaznamenány v starobulharských památkách ‒  jsou využívány pouze 

v písemném projevu, tj. svou podstatou jsou zkratky grafické. 
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proces abreviace 

abreviace 

grafická abreviace 

zkratková slova 

grafické zkratky 

zkratky = abreviatury 

výsledek abreviace 

lexikální abreviace 

zkrácená slovní 
spojení a věty 

syntaktická abreviace 

Schéma č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviace se stává druhem tvoření slov, který se řadí mezi ostatní tradiční 

způsoby (derivaci a kompozici). Abreviační útvary vyjadřují informační obsahy 

maximálně úsporně, adresant při vynaložení minimálních prostředků a energie 

odevzdá maximum informace. A. Sopira upozorňuje na důležitou okolnost, a sice že 

adresant má pocit (pokud vědomě nekomplikuje svou řeč), že si během řeči volí 

nejvhodnější a nejsrozumitelnější výrazy a pojmy pro jím sdělovanou informaci. 

„Skutočne sa mu iba zdá, pretože slová nevyberá uvedomelo (to sa stáva iba 

v mimoriadne obťažných prípadoch pri podávaní informácie), ale akoby samy od 

seba vyvstávali v pamäti podľa toho, ako sa tvoria myšlienky.“ (Sopira 1975, s. 14). 

Tímto způsobem se do řečového toku zapojují také abreviatury, adresant využívá své 

vlastní jazykové zkušenosti a podvědomě si vybírá také abreviatury jako 

nejvhodnější formu k vyjádření svých myšlenek, a to staví abreviaci na stejnou 

úroveň slovotvorby jako je derivace a kompozice. Avšak v případě, že adresát 

abreviaturu nezná, může velice lehko dojít k selhání komunikace nebo alespoň ke 

ztížení porozumění. V takovém případě dojde ke komunikační prodlevě, a tím 

i k popření důvodů ke vzniku abreviace. 

Za hlavní důvod vzniku zkratek tedy považujeme uplatnění principu jazykové 

ekonomie, který má univerzální charakter. Je možné rozlišit tři jeho základní typy: 
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1) ekonomie ve vztahu k jazykovému systému; 

2) ekonomie ve vztahu k informaci; 

3) ekonomie ve vztahu k sociálnímu a regionálnímu fungování spisovného 

jazyka (podrobněji viz Hrbáček 1979, s. 34). 

J. Hrbáček podotýká, že uvedené typy jazykové ekonomie jsou vzájemně 

provázané a vzájemně na sebe i proti sobě působí, takže některé jevy, které se 

z jednoho pohledu jeví jako ekonomické, z  druhého být ekonomické nemusí. 

Taktéž souhlasíme s pojetím ekonomie J. Hrbáčka, tj. že se nejedná 

o ekonomičnost systému jako celku, ale o ekonomičnost systémových lexikálních 

prostředků, kde dochází k úsporným modifikacím či náhradám dlouhých, 

víceslovných nebo jinak pro komunikaci nevhodných lexikálních jednotek. Z tohoto 

důvodu je třeba rozlišovat dvojí jazykovou ekonomii: 

a) jazykovou ekonomii v systému (jazyku), která může být buď 

paradigmatická, nebo syntagmatická  

b) jazykovou ekonomii v projevu (řeči). 

Pro názornost uvádíme schéma č. 2 zmíněného autora (podrobněji viz též Hrbáček 

79, s. 36). 

Schéma č. 2 

 

Z abreviace vyjímáme takové jevy, které jsou typické pro řeč a nikoli pro 

jazyk, jako je například fonetické zjednodušení typu кво ← какво, що ← защо. 

V těchto případech nevznikají nové jednotky, ale pouze výslovnostní varianty, i když 

se rovněž jedná o projev principu ekonomie. 

Jazyková ekonomie

v systému (langue)

paradigmatická

syntagmatická 
(nejmenší počet 

lineárních jednotek)

v projevu (parole)

z hlediska expedienta 

(autor promluvy)

z hlediska percipienta
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abreviačný motivát 

Předmětem našeho zájmu bude systémová ekonomie syntagmatická, kdy 

dochází k vytváření krátkých jednotek, se kterými je jazyk schopen dobře zacházet. 

Takto vytvořené jednotky mají ráz univerbátů, dochází-li k nahrazení víceslovné 

lexikální jednotky jednotkou jednoslovnou. „Mezi různými druhy univerbizace 

zaujímá dnes významné místo ve všech kulturních jazycích univerbizace abreviační. 

Zisk, který zkratky přinášejí, nespočívá jen v omezení jazykového materiálu. Funkce 

úsporného vyjádření je nepochybně výrazná funkce všech druhů zkratek, ale vidět 

v nich pouze prostředky zkracování dlouhých lexikálních útvarů by bylo příliš 

mechanické. Zkratky jsou především prostředkem sémantické a strukturní 

kondenzace pojmenování, a pokud jde o zkratková slova i iniciálové zkratky, 

prostředkem univerbizace.“ (Hrbáček 1979, s. 37). 

Princip jazykové ekonomie nepůsobí izolovaně, nelze jej považovat za jediný 

důvod rozšiřování abreviačních útvarů. M. Ološtiak hovoří o abreviaci jako 

o „osobitnom motivačnom type“ a uvažuje o „princípe abreviačnej motivácie“, a to 

z toho důvodu, že se jedná současně o proces, vztah a vlastnost, tj. proces tvoření 

nových pojmenování, vztah mezi abreviačním motivantem a abreviačním motivátem 

a vlastností abreviačního motivátu1 (Ološtiak 2005, s. 40). Autor srovnání mezi 

slovotvornou a abreviační motivací vyjádřil následujícím schématem:  

Schéma č. 3 

 

Slovotvorná motivácia: vec → vecný, kríž → krížik, múdrý →zmúdrieť 

      proces, vzťah    vlastnosť 

slovotvorný motivant   slovotvorný motivát 

    

 

Abreviační motivace: Slovenská televízia → STV, František → F. 

        proces, vzťah      vlastnosť 

 

    abreviačný motivant  

           abreviacia 

 

                                                 
1 M. Ološtiak vychází z teorie J. Furdíka (1993, 2004), který pokládá slovotvornou motivaci za 
princip, a analogicky uvažuje o abreviační motivaci jako o principu. 
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Slovotvorná i abreviační motivace se projevují jako procesy utvoření nového 

pojmenování: dům → domovní, Městský úřad → MÚ, tj. v obou případech vznikají 

sekundární lexémy. Co se týká formy, projevují se slovotvorná a abreviační motivace 

rozdílným způsobem. Při slovotvorné motivaci má motivát o jeden slovotvorný 

prvek více než motivant1, kdežto u  abreviační motivace je motivát vždy formálně 

chudší, protože cílem abreviace je redukování formální stránky jazykových jednotek, 

např. rodné číslo → RČ (podrobněji viz též Ološtiak 2005). 

Dalším rozdílem mezi slovotvornou a abreviační motivací lze vidět v tom, že 

vztah mezi slovotvorným motivantem a slovotvorným motivátem je průzračnější než 

u  vztahu abreviačního motivantu a motivátu (podrobněji k slovotvorbě viz kap. 

4.2.4). Pro nás je ale podstatné, že při abreviační motivaci označuje v principu 

motivant i motivát to samé, např. Ministerstvo financí → MF, kde denotátem je 

příslušné ministerstvo (podrobněji viz též Ološtiak 2005). 

Skutečnost, že při abreviační motivaci označuje motivant i motivát to samé, 

představuje jistou predispozici abreviace pro uplatnění v odborné sféře. Rostoucí 

pokrok ve všech sférách lidského života souvisí s vytvářením stále nových (většinou 

víceslovných) termínů, které jsou nositeli věcné informace, odrážejí s co největší 

přesností pojmenované obsahy a současně zachovávají významovou jednoznačnost 

oborové terminologické soustavy. Mnohoslovné termíny se problematicky začleňují 

do kontextu, a proto z nich bývají často tvořeny krátké kódové znaky ‒ zkratky 

a zkratková slova, které se většinou „rychle“ začlení do komunikace. Souběžně však 

u  slov, která jsou součástí těchto nových termínů, dochází svým způsobem 

k oslabení jejich samostatného lexikálního významu. Celý výraz vyjadřuje pouze 

jeden nečleněný pojem a tomu odpovídá pouze jeden lexikální znak, a to zkratka, 

případně značka. 

Zkratky jsou proto pro terminologizaci zcela vyhovující, splňují základní 

požadavek terminologických soustav – jeden znak → jedno označované. Mají 

charakter kódu a zvláštní formu. V odborné komunikaci je vztah mezi formou 

a obsahem zpravidla jednoznačný, zkratky nejsou závislé na kontextu a lze je použít 

také izolovaně (nejde však o absolutní kontextovou autonomii). Z  tohoto důvodu, 

                                                 
1 Slovotvorným formantom môže byť i derivační morféma nerozlučne spätá s relačnou morfémou 
(sufixácia: mama → mam-ičk-a), len derivačná morféma (prefixácia: izba → pred-izba; reflexivizácia: 
zlostiť → zlostiť  sa), súbor gramatických morfém (transflexia: lov-i-ť →lov-O), alebo kombinácia 
predchádzajúcich typov (more → zá-mor-ie, potopa → pred-potop-ný).“ (Ološtiak 2005, s. 41). 
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také dochází k nárůstu odborných zkratek, které svou původní sféru opouštějí (srov. 

Martincová 1990, Daneš 1997 aj.) A. Rangelova příčinu tohoto procesu vidí 

v komplexním působení a součinnosti pojmenovacích potřeb a celospolečenské 

relevantnosti pojmenované skutečnosti (srov. Rangelova 1998, též Lotko 2000). 

„Šíření zkratek odborných lze pokládat za jeden z projevů tendence k intelektualizaci 

(Daneš 1997, Lotko 2003), kdežto šíření prostředků zájmových (slangových) za 

projev tendence k demokratizaci (srov. u  Daneše 1997 pojem substandardizace)“ 

(Rangelova, Tichá 2012 s. 154). 

Mimo vnitřní zákonitosti a vlastnosti jazyka však ke zkracování slov 

a slovních spojení nemohlo dojít. Vnitřně systémové předpoklady abreviace lze 

shrnout do následujících bodů: 

• materiální charakter jazykového znaku – dochází ke zkrácení materiální části 

daného jazykového znaku, zpravidla pojmenovací jednotky; 

• lineární charakter řeči – jednotlivé elementy jsou řazeny za sebou v přesně 

daném sledu, a protože člověk má omezené možnosti týkající se rychlosti přijímání 

a sdělování informací, je často nezbytné kondenzovat tok informací pomocí 

zkracování; 

• nerovnoměrné rozdělení informací mezi jednotlivé elementy řečového potoku 

– umožňuje zkrátit elementy, které jsou nositeli méně důležité informace; 

• přebytečnost elementů v jazykových sděleních – vždy existují elementy 

dublující informaci nebo podávající informaci nadbytečnou, které mohou být 

zkráceny (Krumova, Čoroleeva 1982, s. 18). 

Skutečnost, že je abreviace vlastní jazyku a nikoliv cosi pro jazykový systém 

vnějšího, dokazuje i řeč dětí, u  které lze také pozorovat uplatnění principu 

zjednodušení a s ním spojené zkracování Např. vynechání první části slova 

(artikulační zjednodušení): čepice – pice, autobus – bus; odtržení posledních zvuků 

slova nebo větších částí – miminko – mimi; kombinované zkrácení – blesk McQuin – 

blesmin. 

Obdobné projevy jsou patrné také v řeči žáků a studentů, např. angličtina → 

ájina, zeměpis → zemák, paní učitelka → pančelka nebo při psané komunikaci na 

sociálních sítích apod. no jo → nj, to se ví → tsv atd. 

 Vzhledem k tomu, že abreviace má univerzální charakter, nelze hledat příčinu 

jejího vzniku ani ve vlivu jednoho jazyka na druhý. Vliv zvenčí se projevuje 
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v přebírání cizojazyčných zkratek, případně v aktivnějším používání zkratek, nemůže 

však být jediným důvodem pro vznik abreviace v některém jazyce. Mimojazykové 

vlivy jsou tedy doplňující činitel, který může do jisté míry abreviaci aktivizovat, samy 

o sobě však nejsou její příčinou. 

 Stále častější používání zkratek, značek i akronymů je důkazem toho, že 

abreviace patří k charakteristickým jevům současných spisovných jazyků. 

 

 

2.2. Abreviace jako druh slovotvorby 

 

Jak jsme již uvedli, aktivnější uplatnění abreviace je nezanedbatelnou 

vývojovou tendencí, jejím podstatným rysem vedle fragmentárnosti formy je 

kondenzace obsahové složky výrazů – maximální informace je obsažena 

v minimalizovaném formálním řetězci. Zároveň ale při zkracování dochází (do jisté 

míry) ke ztrátě explicitnosti pojmenování, která je nutná pro jednoznačnou interpretaci 

významu (srov. ESČ 2002, s. 565), a to jsou-li abreviatury používány mimo specifické 

obory či v jiné funkci než odborné termíny. 

Definice abreviace a abreviatur se mnohdy (spíše v detailech) rozcházejí. 

Lingvistická literatura uvádí rozdílné definice, co je a co lze za abreviaci 

a abreviaturu považovat. Rozsah jednotlivých termínů jako jsou abreviace, 

zkracování, abreviatura, zkratka, značka, zkrácené slovo a zkratkové slovo se 

u  různých  lingvistů místy liší, přesto je ale pojetí zkratky v bulharské a české tradici 

relativně jednotné ‒ bývá uplatňována kombinace procesuálního a rezultativního 

přístupu. Dále uvádíme definice českých jazykovědců, které jsou uspořádány dle 

chronologického sledu. 

M. Helcl používá jako zastřešující označení pro všechny typy značek, zkratek 

apod. označení „slova zkratková“ a definuje je jako: „taková nová slova, která jsou 

náhradou za několikaslovný výraz (sousloví) a vznikla buď ze skutečných zkratek 

slov původního sousloví, ať již písmenných, nebo slabičných, anebo byla uměle, 

vědomě vytvořena s použitím slabik i písmen všech slov sousloví“ (Helcl 1949, 

s. 162). Samostatnou kapitolu o tvoření slov zkracováním obsahuje i Mluvnice 

spisovné češtiny Fr. Trávníčka (Trávníček 1951) ‒ zde jsou za slova tvořená 

zkracováním považována všechna slova, která vznikla zkrácením z nějakého jiného, 
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delšího slova, a to buď tak, že se nějaká část takového slova vynechala, nebo tak, že 

se místo vynechané části připojila ke zbytku ještě nějaká krátká odvozovací přípona 

(Trávníček 1951, s. 446). B. Havránek a A. Jedlička ve své mluvnici již zahrnují 

zkracování mezi slovotvorné způsoby: „Nový způsob tvoření slov a názvů je 

zkracování slovních spojení; vznikají tak zkratky a zkratková slova.“ (Havránek, 

Jedlička 1960, s. 95). Definici zkratky a zkratkového slova, ale mluvnice neobsahuje. 

Soustavně se zkracováním zabývá J. Hrbáček (1968, 1972, 1979). Ve své 

shrnující monografii uvádí: „…a proto lze zkratky v širokém pojetí, kterého se v této 

práci přidržujeme, charakterizovat jen obecně jako útvary záměrně zkrácené nebo 

utvořené tak, že neodpovídají morfémové stavbě fundujících výrazů (jsou 

fragmentární).“ (Hrbáček 1979, s. 18). Ke vztahu zkratky – značky, který se 

v bulharské tradici neuplatňuje, se autor vyjadřuje následovně: „Jazykové značky 

jsou ve velké většině zkratky, které mají povahu samostatných znaků, tj. nemají 

funkci jen zkracovat slova, nýbrž krátkou výraznou formou vyjadřují pojem“, 

(Hrbáček 1979, s. 20). Poukazuje také na to, že zkratka je pojem strukturní na rozdíl 

od značky, která je především funkční, tj. zkratky mohou vystupovat ve funkci 

značek (Hrbáček 1979, s. 20). 

Mezi nejstručnější definice v české jazykovědě patří formulace „abreviatura 

je jazyková zkratka a abreviace – částečné vypsání slova, někdy naznačené titlou; 

jazykové zkracování (tj. tvoření slov zkracováním)“ (SCS 1981, s. 2). 

Encyklopedický slovník češtiny (ESČ 2002) u  hesla zkracování uvádí: 

„Způsob tvoření slov, jehož motivem je větší ekonomičnost zkrácené podoby než 

existujícího nezkráceného pojmenování jednoslovného nebo víceslovného;“. 

Akademický slovník cizích slov (ASCS 2005) definuje abreviaci jako 

„tvoření zkratkových slov a zkratek, část slovotvorby;“ Uveďme také definici 

slovenského jazykovědce J. Dolníka, který považuje tvoření zkratek (abreviaci) za 

jeden z typů redukce společně s univerbizací.: „Abreviácia je pretváranie jedno- 

alebo viacslovného lexikálneho výrazu na hlásky (písmená), skupinu hlások 

(písmen), slabiky alebo na kombinácie morfémy s inými segmentmi.“ (Dolník 2003, 

s. 166). 

M. Ološtiak (2005) ve svém článku „Abreviační a slovotvorná motivace“, 

(vychází v něm ze slovotvorné teorie J. Furdíka (2000) o lexikální motivaci) chápe 

abreviaci jako „…redukciu formálnej stránky lexémy na minimum pri zachovaní 
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rovnakého alebo podobného denotačného a signifikačného vzťahu. Inak povedané, 

skratka má rovnaký, alebo podobný význam ako východiskové neskrátené 

pomenovanie a medzi nimi sa v podstate realizuje vzťah synonymie: Slovenská 

autobusová doprava → SAD označujú to isté – majú rovnaký denotát (teda rovnaký 

denotačný vzťah) aj rovnaký význam (teda rovnaký signifikačný vzťah).“ (Ološtiak 

2005, s. 39). 

MČ 1 (1986), vymezuje zkratky „jako zvláštní lexikální útvary, sekundární 

pojmenování, která existují na pozadí pojmenování plných; s určujícím rysem 

fragmentárnost, přičemž platí, že čím menší je závislost zkratky na plném 

pojmenování, tím pevněji se zkratka začleňuje do lexikálního systému a tím více 

ztrácí charakter sekundárního prostředku (zástupky).  

Za účelné považujeme také odlišit zkracování a zkratky čistě operativní od 

zkratek standardizovaných (uzualizovaných). „Zkratky operativní jsou produktem 

aktuální potřeby časové ekonomie a mají dosah pouze pro daný text. Zkratky 

standardizované jsou prvky lexikálního systému jako celku.“ (Rangelova 2011, 

s. 159). 

Abychom se podívali na abreviaci v širším slavistickém rámci, uvádíme také 

definici ruského jazykovědce V. Borisova: „abreviace je jazykový proces, při kterém 

výchozí jednotka (X) ztrácí část z elementů, které ji tvoří, např. (A) se mění ve 

zkrácenou jednotku (X-A)“ (Borisov 1972, s. 61). Graficky je jev znázorněn X => 

(X-A). Na základě této široké definice by mezi zkratky a zkratková slova mohla být 

zahrnována i slova, která ve svém vývoji prošla různými formálními změnami 

a nakonec získala formu, která je kratší než původní slovo nebo víceslovné 

pojmenování, avšak tyto výrazy by do abreviace synchronní neměly být zahrnovány. 

Současně však abreviaci považujeme za jev, který by neměl být sledován 

pouze synchronně, neboť má i svůj aspekt vývojový. Nelze ji popisovat pouze 

staticky, ale je zapotřebí zabývat se i jejím vývojem tak, aby za pomoci diachronního 

pohledu bylo možné najít a popsat proběhlé změny, např. u  některých grafických 

zkratek byl dříve používán zápis s mezerami (a. j., a pod.), dnes při 

minimalizovaném zápisu (aj., apod.) dochází k úspoře dvou znaků. 

V naší práci uplatňujeme především hledisko synchronní, za zkratky budeme 

považovat ty jednotky, u  kterých je známa jejich plná forma, která existuje (nebo je 

alespoň rekonstruovatelná) v daném období v jazyce současně se zkratkou. 



 
24 

 

V některých případech reálně plná forma zkratky neexistuje nebo se nepoužívá: 

jedná se zejména o názvy institucí a podniků, které již vznikají (nebo jsou přejata) 

jako zkratková slova s vlastním paradigmatem (např. v č. Semafor, Čedok, Řempo, 

karma, v b. Булгартабак, Софтстрой, Булфон, Интерпол, apod.). 

Nemalý počet zkratek také vzniká záměrně, jsou vytvořeny pro určité 

potřeby, např. názvy firem a podniků. Jedná se především o zkratky skupinové, např. 

Автоимпекс, Булгарплод, Техноимпорт. Tomuto tématu se v českém jazyce 

věnoval již v roce 1961 K. Sochor: „Obtížnost (někdy ovšem jen zdánlivá) vytvořit 

popisně stručný název vede k tvoření názvů zkratkových. Věcně zde lze rozeznávat 

dvě skupiny: první obsahuje zkratková jména nebo pouhé zkratky názvů jako 

vedlejší, jen pomocný název (Československá akademie věd → ČAV); do druhé 

skupiny patří zkratková jména podniků, závodů, ústavů apod., u  nichž se původního, 

rozvedeného pojmenování neužívá.“ (Sochor 1961), např. Spofa (spojené 

farmaceutické závody), Tesla (technika slaboproudá), Tonak (továrna na klobouky) 

atd. Také E. Uhrová a Fr. Uher se ve svém příspěvku zabývají hospodářskými 

institucionymy, jejichž aktivní tvoření má přímou „svázanost“ se společenskými 

potřebami (globálním i národním trhem). Jak autoři uvádějí, tvůrci „desítek tisíc 

názvů (i když mnohé z nich jsou efemérní) zajišťují permanentní vývoj této lexikální 

složky v souladu s dobovými tendencemi (internacionalizací, terminologizací, 

směřováním k ekonomičnosti, kondenzovanosti pojmenování)“ (srov Uhrová, Uher 

2001, s. 154-160, Sochor 1961). 

Nezanedbatelná je také skutečnost, že velké množství zkratek v dnešních 

jazycích je cizího původu a většina nositelů jazyka je pravidelně používá, vnímá 

jejich fragmentární charakter, aniž by znala jejich nezkrácené ekvivalenty. 

V bulharštině sem patří také netransliterované zkratky cizího původu jako GSM, 

SMS, PIN, VIP, SEATO apod., které se pravidelně objevují v tisku. Jedná se 

o zkratky, které byly přeneseny do bulharského jazyka včetně původní grafiky. 

Problematikou synchronního a diachronního přístupu k abreviaci se ve své 

monografii zabývá i J. Hrbáček, který se domnívá, že „…pokud se původně 

zkratková slova stávají na souslovných pojmenováních nezávislá, přestávají tím být 

vlastně zkratkami a ovšem ztrácejí tak svou kompozitní morfematickou strukturu, 

zkratky jsou vázány na nezkrácená pojmenování, neboť jsou jejich zástupkami.“ 
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(Hrbáček 1972, s. 130). Hrbáček tedy zkratky ve své práci za autonomní lexikální 

jednotky nepovažuje. 

Z hlediska vývoje jazyka je abreviace v bulharštině poměrně mladý jev 

(vyjma zkratek grafických, které byly používány již v starších náboženských 

textech). 

Chápání abreviace a abreviatury mezi bulharskými jazykovědci (Stojanov 

1964, Stojanov 1980, Jordanova 1980, Krumova, Čoroleeva 1982, Murdarov 1983, 

Radeva 1991, Čoroleeva 2006) je celkem jednotné a liší se pouze v detailech. 

Encyklopedie současného bulharského jazyka uvádí následující definici: 

Абревиация (фр. abréviation с́ъкращаване´, по лат. abbrevio с́ъкращавам´) ‒ 

словообразувателен начин в съвременния български книжовен език, по който 

от номинативни именни словосъчетания и сложни наименования се образуват 

съкратени сложни думи ‒ абревиатури, употребяващи се в речта паралелно 

с тях за по-голяма икономичност (ESBJ 2000, s. 9). 

Абревиатура (рус. aббревиатура, от итал. abbrevio с́ъкращавам´) – 

сложна съкратена дума, получена от части на пълнозначните думи в състава на 

словосъчетания и сложни названия, имащи за основен компонент 

съществително име. (ESBJ 2000, s. 8). 

В езиковата практика абревитурите се създават от съображения за 

икономичност. По значение и функции те са съществителни имена (ESBJ 2000, 

s. 8, Bojadžiev 1998). 

T. Bojadžiev definuje abreviaci jako tvoření nových slov, za pomoci 

slučování zkrácených osnov ustálených slovních spojení. Tímto způsobem vzniklé 

zkratky, jako např. ООН, БАН, ТЕЦ, nazývá abreviatury. Poukazuje na to, že 

abreviace je charakteristická pouze pro podstatná jména, a že zvláštností tohoto typu 

slovotvorby je, že současně s abreviaturou fungují též  víceslovné nominativní názvy, 

které si zachovávají své místo v lexikálním systému a jsou využívány v daných 

jazykových situacích jako stylistická synonyma. Abreviatury jsou chápány jako 

zkratky do té chvíle, dokud v jazyce existují slovní spojení, ze kterých byly utvořeny 

(srov. SBJ 1998, s. 274‒275). 

Soustavně se zkratkami v bulharštině zabývají M. Krumova a L. Čoroleeva, 

s jejichž definicí abreviačního znaku, tedy znaku vzniklého lexikální abreviací, je 

možné ztotožnit. Abreviatura je jazykový prostředek, pro který je charakteristická: 
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1) formální motivace výchozím nezkráceným slovem nebo víceslovným 

pojmenováním; 

2) přítomnost alespoň jednoho odtrženého prvku, jež je motivován 

plným zněním (srov. Krumova, Čoroleeva 1982, s. 31). 

 Z výše uvedeného je tedy patrné, že autorky jako zkratky nechápou např. 

smluvní označení typu úsečka AB, kukuřice odrůdy A apod., které jsou v české 

tradici považovány za značky a tudíž se z abreviačních útvarů nevylučují. Přestože 

z bodu 2) této definice vyplývá, že do abreviace patří i slova, vzniklá spojením 

celého slova a odtrženého komponentu, jako jsou např. рокзвезда, порнобизнис, 

екоферма atd., těmito jednotkami (jak odůvodníme níže) se v naši další práci 

zabýváme pouze okrajově (k tomuto tématu viz podrobněji Rangelova 1998, 

Avramova 2003). Bulharská a česká jazykověda zabývající se slovotvorbou uvádí 

různé interpretace formantů tohoto typu. v bulharské lingvistické literatuře se 

používá nejčastěji termín „лексикоморфеми“ (Jordanova 1977, Krumova 1981, 

Krumova, Čoroleeva 1982, Radeva 1991); a pro slova vytvořená za pomoci těchto 

prvků pak termín “полусъкратени думи” (Jordanova 1977) častěji 

„сложносъкратени думи“ (Krumova 1981, Krumova, Čoroleeva 1982). Česká 

lingvistická literatura používá pro počáteční komponent termíny prefixoid, 

prefixoidní morfém, popř. radixoid, a radixoidní morfém (Martincová 1999) a pro 

postpozitivní formanty termín sufixoid, sufixoidní morfém (Martincová, Savický 

1987); jako souhrnné označení první a druhé časti slov pak afixoid, afixoidní morfém 

(Rangelova, Janovec 2005). Neexistuje jednotný názor na způsob slovotvorby 

u  zmíněných formantů (srov. Kolkovská 2002), není vyjasněna otázka, zda jsou 

výsledkem kompozice, abreviace, spojením kompozice a abreviace nebo jsou zcela 

novým slovotvorným způsobem, pro který se začínají užívat termíny jako 

prefiksoidace, sufixoidace atd. (srov. Avramova 2003). 

Rozdíl je také v hodnocení neologismů vzniklých za pomoci již zmíněných 

formantů. Zatímco česká lingvistika při spojení cizího afixu s domácím slovem 

hovoří o hybridní kompozici1 (Mejstřík 1965) a stále ještě ji pokládá za skládání pro 

český jazyk neobvyklé, bulharská lingvistika s označením hybridní, hybridnost 

neoperuje. 

                                                 
1 Pojem „hybridnost“ postihuje pouze fakt, že dané slovo obsahuje složky různého původu, nijak však 
tento stav nehodnotí. 
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Domníváme se, že zkratkové formanty typu рок-, спец-, поп-, прес-, порно- 

aj. postupně nabývají funkčně-sémantickou samostatnost a při tvorbě slov skládáním 

s těmito komponenty již plní roli produktivních kořenových morfémů např. 

роккафе, спецотряд, екоферма atd., z tohoto důvodu jejich další popis v našem 

výkladu má pouze doplňující charakter (podrobněji viz též kapitolu 3.2.1.) 

 Z formálního hlediska je zkratka utvořená z prvků (fragmentů) plného názvu, 

je jím motivována. Fonetická skladba výsledného znaku je vždy částí fonetické 

skladby původního plného názvu, nicméně formální vztahy, mezi zkratkou a jejím 

korelátem, jak na příkladech dokládají i M. Krumova a L. Čoroleeva (1982), Sopira 

(1975), Hrbáček (1979) aj. jsou složitější: 

• Nejčastěji zkrácená jednotka obsahuje formální elementy všech částí slovního 

spojení, např. ЕПИК – Европейска приватизационна и инвестиционна 

корпорация. 

• Často jsou ve zkratce zastoupeny jen některé komponenty slovního spojení: 

a) Zkratka obsahuje sémanticky odůvodnitelné části osnov, např. БЮПТИ – 

Бюро за патентна и техническа информация. 

b) Výběr je uskutečněn na základě formálních důvodů. Vybrány jsou ty části, 

s jejichž pomocí vzniknou vyslovitelné zkrácené jednotky, tj. skladby zkratky se 

mohou účastniti i slova pomocná, např. spojka и: АДЧиФ – Автоматична 

донастройка на честотата и фазата на редовната развивка (на телевизора). 

• Lze pozorovat případy, kdy je ve zkratce přítomen formální element, který 

nefiguruje v plném znění, většinou z formálně-estetických důvodů, např. Ремс – 

Работнически младежки съюз.  

• Část zkratek vzniká bez přímého motivačního vztahu s plným zněním, tedy 

vznikají přímo složením z hotových abreviačních morfémů (tj. vzniklých 

zkracováním) a zapojují se do jazykového systému jako prvotní název, např. 

Инжпроект – Инженерновнедрителска проектантска организация (srov. 

Krumova, Čoroleeva 1982, s. 30).  

 U tohoto typu zkratek se projevuje tendence ke specializaci slovotvorných 

prostředků v oblasti abreviace, což je podle většiny odborníků další argument pro její 

zahrnutí mezi slovotvorné způsoby (viz Krumova, Čoroleeva 1982, s. 30). Pod 

specializací slovotvorných prostředků máme na mysli vznik ustálených, 

standardizovaných elementů, s jejichž pomocí, se tvoří zkratky nové. Tato tendence 
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je patrná především u  zkratek skupinových, např. v bulharštině Булгар-, Балкан-, 

метал-, строй-; v češtině trans-, agro-, expo- atd. Z těch se pak tvoří dle potřeby 

série názvů firem a podniků (viz též kapitolu 4.2.4.). 

Sémantické vztahy mezi zkratkou a odpovídajícím plným pojmenováním také 

nejsou vždy stejnorodé. V bulharské jazykovědné literatuře, reprezentované 

M. Krumovou a L. Čoreleevovou jsou děleny do několika základních skupin: 

1) Zkratky, sémanticky identické se svým plným zněním, ze kterého byly 

odvozeny. Sem patří většina zkratek: 

a) u velmi malého počtu zkratek je v některých kontextech možné úplné 

sémantické zastoupení, např. социолект – социален диалект, ДВ – дълги вълни 

(frekventovaný jev v terminologické sféře); 

b) často je zkrácená část stylisticky příznaková, ať už směrem 

k mluvenému nebo spisovnému (knižnímu) jazyku. Užití zkratky nebo plného 

pojmenování, je závislé na tom, ve které sféře bude zkratka aktivní, např. спец (…ти 

си голям спец, баща му е спец по компютрите). 

2) Zkratky, které nejsou sémanticky identické s výrazem, ze kterého byly 

odvozeny: 

a) zkratka je víceznačná a může odpovídat vícero denotátům, např. 

фото- může znamenat: 1. фотографско ателие 2. фотограф; 

b) zkratka se stává víceznačnou na základě vlastního sémantického 

rozvoje. Mezi zkratkovým slovem a plným pojmenováním se (časem) objevuje rozdíl 

ve významu. Typickým příkladem je vznik nových významů na základě metonymie, 

např. ЗИЛ – Завод имени Лихачева, ЗИЛ – automobil vyrobený v tomto závodě; 

c) zkratka a plné pojmenování jsou provázané asociací, např. Ту – 

Самолет конструиран от А. Туполев (letadlo konstruované A. Tupolevem). 

3) Zkratky, které nejsou sémanticky motivované výchozím názvem: vznikly 

přímo jako prvotní názvy obsahující fragmentární prvky. Jev je velice častý 

u vlastních názvů institucí, podniků apod. (viz s. 24), u kterých nelze hovořit 

o pravém motivačním vztahu zkratky a plného názvu, přestože mezi nimi existuje 

jakýsi formální a sémantický vztah – plný název obsahuje zcela nebo z části 

jednotlivé elementy, ze kterých se skládá název zkrácený, např. Пещоремонт – 

Предприятие за извършване на ремонт на индустриални пещи (srov. Krumova, 

Čoroleeva 1982, s. 32). 
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 U některých zkratek nelze najít formální a sémantický vztah s výrazem, ze 

kterého byly odvozeny, aniž by byly zkoumány v diachronním aspektu, a to 

z  důvodu, že u  nich chybí ukazatel, který by signalizoval jejich zkrácený charakter. 

Máme na mysli případy, kdy zeslovnění zkratky již proběhlo, výchozí víceslovné 

pojmenování již není známé a samotná abreviatura již není nositeli jazyka jako 

zkratka vnímána, ať už kvůli časovému odstupu či přijímání z jiného jazyka, např. 

найлон ‒ nylon, кадет ‒ kadet, радар – radar, кино – kino, радио – rádio, srov. též 

již uváděné výrazy Čedok, karma, Tonak apod. 

U abreviace chybí vnitřně slovní motivace v tom smyslu, v jakém je přítomna 

u  lexikálních jednotek, které vznikají jako slova odvozená. U zkratek je tato 

motivace vyjádřena souvztažností s korelátem (srov. Borisov 1972, s. 150), proto 

mluvíme o specifickém typu motivačního vztahu, a sice o motivaci abreviační 

(Ološťák 2005). Zažití, uzualizace zkratky jako nového názvu, souvisí s jejím 

spojováním s plnou formou. Vztah mezi zvukovým komplexem a významem je 

nejprve za zprostředkovaný. Dojde-li však k zevšeobecnění zkratky a je-li již 

v jazyce ustálená, mění se v nezprostředkovaný název daného obsahu (Krumova, 

Čoroleeva 1982). Vztah mezi významem a zvukovým vyjádřením se stává přímý tak, 

jak je to u  všech nezkratkových slov v jazyce. Např. řekne-li mluvčí Отивам 

в ДСК., nedává automaticky zkratku do spojitosti s názvem Държавна спестовна 

каса, zkratka ДСК je pro něj označením daného denotátu (instituce) podobně jako 

u  jiných zkratek např. ХЕИ, БАН, БТА apod. Stejně tak i v č. jazyce, srov. např. 

Musím do O2., Pracuji v ČTK. apod. 

Nezanedbatelná je též skutečnost, že lexikalizace iniciálových zkratek vede 

k dalšímu uplatnění morfémové abreviace. M. Ološtiak poukazuje na to, že posunem 

zkratek z perifernějších oblastí jazyka do centrálnějších se realizuje také 

prostřednictvím slovotvorby, kdy jsou ze zkratek tvořena nová pojmenování 

(Ološtiak 2005, s. 45). Např. iniciálová zkratka ВУЗ se lexikalizací změnila 

ve zkratkové slovo, tj. v kořen вуз. Z tohoto kořene vznikají další odvozená slova 

jako вузовски, вузовци, obdobně НАТО – натовец, натовски, катовизация, 

натовизиране; СДС – седесар, седесарка, седесарски apod. V češtině např. ODS, 

ódeeska, odeesák / ódeesák, ódeesácký; DJ, dýdžej, dýdžejský, dýdžejovat (viz 

kapitolu 4.2.4.). Existuje-li komunikační potřeba, může se zkratka stát slovotvorným 

základem – jak uvádí M. Ološtiak: „…motivačný potenciál východiskovej skratky sa 
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zvyšuje a vzniká viacčlenné slovotvorné hniezdo: SMS – esemeska, esemeskovať, 

esemesknúť, esemeskovanie, esemeskujúci, esemeskový, esemeskár, esemesmánia.“ 

(Ološtiak 2005, s. 46). 

Závěrem je možné shrnout, že novější jazykovědná literatura již chápe 

abreviaci jako samostatnou část slovotvorby, např. ASCS (1998): abreviace – tvoření 

zkratkových slov a zkratek, část slovotvorby. PMČ (1995) má v kapitole 

o slovotvorbě samostatnou část „Tvoření zkratek a zkratkových slov, tvoření 

zkracováním“. Většina autorů zabývajících se abreviací ji považuje za velmi aktivní 

a dynamický způsob slovotvorby.“Abreviační procesy v komunikaci neprobíhají 

živelně „chaoticky“, ale naopak, jde o důležitý jazykový jev s vlastními 

zákonitostmi“ (Ološtiak 2005, s. 50). 

V této práci, budeme za zkratky (abreviatury) považovat ty jednotky, které 

jsou 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. Tj. mezi zkratky zahrnujeme 

i cizojazyčné (přejaté) jednotky např. SMS, NATO, FIFA, ale např. i takové jako je 

OK1 nebo KO (Knock Out), u  těchto jednotek uživatelé vědí, že se jedná o zkratku, 

ale její motivant (plná forma) nemusí být v jazyce aktivní a nositelé jazyka jej 

nemusí používat. 

Abreviaci lze definovat v širším i v užším slova smyslu. Abreviace v užším 

smyslu je způsob slovotvorby, při kterém vzniká nové slovo, a to jednorázovým 

odtržením a spojením (tím nejběžnějším modelem) jednoho či více fragmentů slova 

nebo víceslovného pojmenování. Nově vzniklá jazyková jednotka si zachovává 

sémantickou spojitost s jednotkou výchozí. Považujeme ji vlastně za lexikální 

abreviaci, při níž vznikají samostatné lexikální jednotky, nová slova. 

V širším slova smyslu je možné do abreviace zahrnout i tzv. grafickou 

abreviaci, tedy vznik zkrácených grafických znaků slov a slovních spojení. Jako 

krajní pól značkovitosti lze do abreviace zahrnout emotikony a akronymy (blíže viz 

Niševa 2003, s. 220). Rozdíl mezi grafickou a lexikální abreviací vidíme v tom, že za 

                                                 
1 Zkratka OK je vhodným příkladem takového fungování: M. Hrdlička (2008) uvádí dvě možná 
vysvětlení jejího plného znění:  1. Zkratka mohla vzniknout ze slovního spojení O killed  → OK 
(„nula zabitých“, resp. „žádné ztráty na životech“). 2. Ze zvukové podoby  počátečních písmen 
výrazu all corerect [ɔl korekt] → OK („všechno je správné, v pořádku“) (podrobnější výklad viz 
Hrdlička 2008). 
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pomoci grafické abreviace nevznikají samostatné jazykové jednotky, nicméně je do 

abreviace v širším smyslu zahrnujeme, neboť mají standardizovanou podobu 

a pevnou vázanost na nezkrácený výraz. 

V. Z. Stanikov považuje grafickou zkratku za metaznak, tedy znak znaku 

s tím, že plné slovo je jazykový znak předmětu a grafická zkratka je znakem tohoto 

znaku, a to z toho důvodu, že není v bezprostředním vztahu s předmětem, ale se 

slovem (cit. podle Hrbáčka 1979, Stanikov 1964, s. 62–63). 

 Lexikální abreviaci pro potřeby naší práce a v souladu s bulharskou tradicí 

dělíme na dva základní typy. Jsou to: 

1. Abreviace morfologická (vnitřněslovní): dochází ke zkrácení pouze jednoho 

slova. 

2. Abreviace syntaktická: zkracují se nejméně dvouslovná nebo víceslovná 

pojmenování. 

a) iniciálová abreviace – nová jednotka vzniká spojením počátečních 

písmen slov několikaslovného názvu; nazýváme je zkratkami iniciálovými. 

Nejčastěji se jedná o zkratky názvů států, různých institucí a podniků; 

b) skupinová (morfémová) abreviace ‒ nová jednotka vzniká spojením 

prvků pocházejících z jednotlivých částí výchozího víceslovného výrazu; 

c) smíšená abreviace ‒ nová jednotka vzniká za pomoci iniciálové 

a morfémové abreviace. 

Podrobné charakteristice jednotlivých skupin se budeme věnovat v následujících 

kapitolách. 

 

2.3. Klasifikace abreviatur 

 

Klasifikace abreviatur (zkratek) se v jednotlivých jazycích od sebe podstatně 

neliší, neboť i základní typy zkratkových útvarů jsou v různých jazycích téměř 

stejné. Tedy i rozdíly v klasifikacích jsou především v tom, s jakou podrobností jsou 

jednotlivé typy popisovány. 

Klasifikaci abreviatur je možné provádět z několika různých hledisek. 

Některé klasifikace, jsou založeny převážně na jednom kritériu, je však možné 

provést i klasifikace s ohledem na více klasifikačních kritérii či hledisek. Zkratky lze 

dělit na základě jejich strukturní charakteristiky, podle způsobu utvoření, z hlediska 
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dynamiky formy, slovotvorné produktivnosti či jejich sémanticko-funkční 

charakteristiky. 

 V této kapitole představíme základní klasifikace abreviatur nejprve v pojetí 

české a slovenské jazykovědy (s případnými odkazy na jazykovědu polskou) a poté 

představíme pojetí bulharské s přihlédnutím k jazykovědě ruské. 

 

 Nejjednodušší a téměř všemi uznávané dělení zkratek je na zkratky grafické, 

které jsou faktem písemné formy jazyka a vznikají grafickou abreviací a lexikální, 

které jsou faktem jazyka a vznikají abreviací lexikální. Uvědomujeme si, že označení 

lexikální není zcela vyhovující, protože protikladem ke zkratkám lexikálním by měly 

být zkratky nelexikální, které ovšem nejsou totožné se zkratkami grafickými. Např. 

J Hrbáček upozorňuje, že „Proti zkratkám grafickým je třeba klást zkratky graficko-

fonické (které mají zvukovou realizaci)…“ (Hrbáček 1979, s. 51). (viz schéma č. 2 

na s. 17.). J. Hrbáček nesouhlasí s názory, které za lexikální považují všechny 

graficko-fonické zkratky, a zařazují tudíž i iniciálové zkratky v celém rozsahu mezi 

zkratky lexikální (např. V. V. Borisov, L. Krumova, M. Čoroleeva). „Iniciálové 

zkratky jsou lexikální jednotky pouze svou funkcí, tj. jsou pojmenovací jednotky, ale 

nikoli svou formou (nejde o systémové lexikální jednotky). Lexikálnost nevyplývá 

jen ze samého faktu spojení významu s jazykovým materiálem, s grafickou nebo 

zvukovou formou – to je podstata znakovosti vůbec ‒ nýbrž z povahy významu 

(pojmového) a z povahy jazykové formy (obvykle pro systémové lexikální útvary).“ 

(Hrbáček 1979, s. 52). 

V této práci, nicméně primárně vycházíme z tradice bulharské jazykovědy 

a z tohoto důvodu uplatníme základní opozici grafické :: lexikální zkratky, kterou 

užívá bulharská jazykověda. 

Mezi zkratky grafické lze zahrnout také značky písmenné1 (MČ1 1986, 

s. 558). Někteří autoři mezi značky zahrnují dokonce i zkratky iniciálové, např. 

B. Havránek a A. Jedlička (Havránek, Jedlička 1981, s. 74). Iniciálové zkratky jsou 

sice primárně jevem grafickým, ale při čtení se reprodukují zvukově, tudíž v námi 

uváděných klasifikacích budou zahrnuty mezi zkratky lexikální (viz též Hrbáček 
                                                 

1 Zkratky, které se staly mezinárodně kodifikovanými písmennými značkami znamenajícími 
matematické, fyzikální, astronomické apod. jednotky, podléhají jiným pravopisným zásadám než čistě 
grafické zkratky (http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=785). 
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1968, s. 276). J. Hrbáček charakterizuje vztah zkratka ‒ značka následovně: 

„Jazykové značky jsou ve velké většině zkratky, které mají povahu samostatných 

znaků, tj. nemají funkci jen zkracovat slova, nýbrž krátkou výraznou formou 

vyjadřují pojem.“ (Hrbáček 1979, s. 20). Autor tedy považuje zkratku za pojem 

strukturní a značku za pojem funkční. 

Pro potřeby naší práce budeme považovat grafické zkratky vzniklé grafickou 

abreviací za zkrácené varianty zapsaných slov, nejedná se tedy z našeho pohledu 

o nové samostatné lexikální jednotky. Určující rozdíl mezi zkratkou grafickou 

a zkratkou lexikální spatřujeme v tom, že zkratku nelze přečíst tak, jak je zapsána, 

např. b. г-н (господин), д-р (доктор), č. pí (paní), Dr. (doktor), tj. (tj.), NB (nota 

bene), ale vždy je nutné přečíst plný název. Z tohoto důvodu nejsou grafické zkratky 

do slovotvorby zahrnovány, nicméně jejich používání je standardizované a velmi 

rozšířené, a proto se jim v této práci budeme věnovat (kapitola 3.1.). 

 

2.3.1. Klasifikace abreviatur  v širším slavistickém rámci (od roku 1945 po 

současnost) 

Jak jsme zmínili v předcházejících kapitolách otázkou abreviace a klasifikací 

abreviatur se u  nás zabývali např. J. Horecký (Horecký 1947), M. Helcl (Helcl 

1949), M. Romport (Romport 1951), K. Sochor (Sochor 1961), J. Hrbáček (Hrbáček 

1968, 1972, 1979), F. Daneš (Daneš 1989), P. Kochová (Kochová 2003) 

A. Rangelova a Z. Tichá (Rangelova, Tichá 2012) a další. 

O nový přístup ke klasifikaci abreviatur, v návaznosti na práce M. Dokulila se 

pokusil J. Hrbáček, který kromě genetického aspektu bere ohled i na aspekt 

synchronně-strukturální. Genetickou klasifikaci vypracoval např. W. Hofrichter, 

který se domníval, že pro utvoření zkratky je rozhodující grafická struktura plné 

formy (cit. podle Hrbáček 1979, s. 17), který se domníval, že pro utvoření zkratky je 

rozhodující grafická ztruktura plné formy. M. Dokulil poukazuje na to, že zkoumání 

tvoření slov má dvojí aspekt, genetický (zaměřený na tvoření slov ve vlastním 

smyslu)  

a funkčně-strukturní (zaměřený na utvářenost slov a různé slovotvorné struktury 

slov). Na základě tohoto konstatování J. Hrbáček považuje dělení s přihlédnutím na 

zmíněný genetický aspekt a aspekt synchronně-strukturní za velmi důležitý 
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k vyjasnění otázek typu, kde je hranice mezi slovem a zkratkou, jaká je podstata 

abreviačního morfému apod. 

 Ve svých raných studiích J. Hrbáček rozlišuje zkratky ze strukturního 

hlediska a dělí je na dva základní druhy zkratkových slov: 

1. Zkratková slova mající strukturu nesložených slov (jednozákladových): 

a) morfologický typ: 

• Čedok, Spofa, Pofis, Tonak; 

• karma, jawa, tesil; 

• zamini, ELFI. 

Tento typ lze charakterizovat jako zkratková slova, která jsou z hlediska 

způsobu zkrácení neprůhledná. Zařazují se do určitého slovního druhu na základě 

výchozího souslovného pojmenování. Mají tvaroslovnou charakteristiku, tj. lze je 

morfologicky rozčlenit na tvarotvorný kmen a příponu, např. TonakØ – Tonaku-u, 

Spof-a – Spof-y, jaw-a – jaw-y atd. Do morfologického typu, jak je z příkladů patrné, 

zahrnuje J. Hrbáček i skupinu zkratek, které v podvědomí uživatelů existují jako 

zkratky „a jejich zkratkovitost bývá nadto signalizována a) funkčně (jde většinou 

o tzv. vlastní názvy), b) fonologicky (mívají vzhledem k domácím slovům nezvyklý 

hláskový sklad), c) lexikálně (jsou to izolovaná pojmenování bez slovního 

příbuzenstva). Mají tedy v lexiku často podobné postavení jako cizí slova; 

nejvýrazněji ta, která jsou nesklonná, a tudíž nemají ani morfologickou strukturu: 

zamini, ELFI.“ (Hrbáček 1972, s. 128). 

Avšak, není-li již zkratka v povědomí uživatelů pociťována jako zkrácený název, tj. 

zkratkovost není signalizována fonologicky ani není vyjádřena funkčně, zkratka 

začíná být chápána jako „obyčejné“ slovo a zkratkou zůstává pouze etymologicky, 

např. Karma (Kar el Macháček), gestapo (Geheime Staatspolizei – česky Tajná 

státní policie III. říše), radar (Radio Detecting And Ranging – česky radiolokátor) 

apod. 

b) derivační typ, kdy za pomoci slovotvorného formantu vznikají zkratková 

slova ze zkratkových základů. J. Hrbáček opět rozlišuje několik typů: 

• slovotvorná báze je zkráceným slovem: prof-ák, biol-ka; 1 

• slovotvorná báze je iniciálovou zkratkou: zet-or (Z), embé-čko (BM),  

eses-ák (SS); základem může být i kombinace značky jazykové s číselnou, např. 

                                                 
1 Malá pomlčka slouží pouze k zvýraznění stavby slova. 
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vétřies-ka (V3S) nebo dnes oblíbené tvoření názvů s využitím anglické výslovnosti 

číslovek, např. sk8boty [sk-ejt-boty] – skatingové boty, all4golf [oll-for-golf] – vše 

pro golf; 

• slovotvorná báze je zkratkové slovo: čedok-ář, umprum- ák, odees-ák. 

Jedná se již o typ se smíšeným charakterem, který J. Hrbáček nazývá kompozičně-

derivační. 

2. Zkratková slova mající strukturu složených slov (kompozitní typ), jsou 

podle svého vztahu ke kompozici také několikerého druhu: 

a) el-motor, gen-štáb, – jedním komponentem je úplné slovo, druhý 

komponent nelze zcela označit ani jako prefix či sufix, jedná se o fragment jiného 

slova, který může být jak na prvním, tak na druhém místě, např. Svaz-arm, moto-rest; 

b) Prago-invest, Techno-spol – tento typ zkratkových názvů má výraznější 

kompozitní charakter než následující typ c); 

c) umprum, pedfak – u  tohoto typu nejsou zkrácené komponenty obvykle 

zcela totožné s morfémy výchozího slova, jsou většinou kratší, a proto i méně 

srozumitelné (Hrbáček 1972, s. 127‒128). 

V jiné své práci (1968) dělí J. Hrbáček zkratky z hlediska funkčního 

a strukturního. Nachází podstatné rozdíly mezi zkratkami na jedné straně 

a zkrácenými slovy na straně druhé. Do jedné skupiny zahrnuje zkraty iniciálové 

a zkratková slova, do druhé zkrácená slova. „Zkratky jako zvl. lexikální útvary tj. 

iniciálové zkraty a zkratková slova, vznikají různými úpravami souslovných 

pojmenování v procesu tzv. univerbizace. Naproti tomu zkracování slov je operace 

ryze technická, která nijak nezasahuje do struktury lexika a nemá funkci jinou než 

úspornou.“ (Hrbáček 1968, s. 276). Iniciálové zkratky a zkratková slova jsou sice, 

jak uvádí Hrbáček „…primárně jevem grafickým, ale při čtení se reprodukují 

zvukově a zkratková slova mají navíc tendenci začlenit se mezi ostatní prostředky 

jazyka. Zkrácená slova (pokud se ve výjimečných případech v češtině nestanou 

skutečnými slovy) však nejsou faktem zvukového jazyka, nýbrž jsou pouhou 

grafickou formou slov).“ (Hrbáček 1968, s. 276) 

Ve své stěžejní práci (1979) již J. Hrbáček přistupuje ke klasifikaci, která je 

založena na komplexním strukturně-funkčním přístupu. Dělení znázorňuje 

schematicky následovně: 
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Schéma č. 4 

 

Jak jsme uvedli výše, J. Hrbáček za nejpodstatnější rozdíl mezi grafickými 

zkratkami a graficko-fonickými považuje to, že zkratky grafické nejsou součástí 

jazykového systému a nemají povahu jazykových znaků1, kdežto graficko-fonické 

zkratky mají znakovou povahu a jsou faktem jazyka i řeči, realizují se nejen graficky, 

ale i zvukově (Hrbáček 1979, s. 54). 

Grafické zkratky J. Hrbáček dělí následovně: 

1. iniciálové grafické zkratky: 

a) jednoduché: s. – strana, m. – metr; 

b) složené: VKV – velmi krátké vlny;2 

2. rámcové grafické zkratky: pí – paní, fa ‒ firma; 

3. lineární grafické zkratky: 

a) jednoduché: ing., doc., prof.; 

b) složené: římkat. (římsko-katolická); 

4. skeletové grafické zkratky: mjr. – major, plk. ‒ plukovník; 

5. kombinované zkratky: kombinují mezi sebou typy 1 až 4, např. genplk.  

(typ 3+4). 

Zkratky graficko-fonické pak dělí podle povahy fragmentů na: 

1. iniciálové zkratky (nelexikální): OSN, IBM, ODS; 

                                                 
1 S výjimkou těch, které mají funkci značek. 
2 U tohoto příkladu se domníváme, že VKV má funkci značky a vyslovuje se [vé-ká-vé]. 

zkratky

grafické

ustálené

(interindividuální, standardní, 
normované)

neustálené

(individuální, nestandardní, 
nenormované)

graficko-fonické
nelexikální přecho

dné

lexikální

přechodné
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2. iniciálová zkratková slova (přechodná): ÚRO, NATO; 

3. zkratková slova (lexikální): al+obal, Po+fi+s, Če-do-k; 

4. zkrácená slova (lexikální): auto, Rako, nealko; 

5. derivačně zkratková slova (lexikální): La+chem-a; 

6. derivačně zkrácená slova (lexikální): Chir-ana, mat-ika,  

Kat-ka (Hrbáček 1979, s. 54). 

Podotýkáme, že graficko-fonické zkratky mohou být taktéž neustálené (tzv. 

operativní), zejména v odborných textech, kde výraz s terminologickou platností 

může být značně rozsáhlý, a proto je z něj vytvořena zkratka, která je používána 

pouze v daném textu. 

Obdobnou klasifikaci na materiálu slovenských a ruských zkratek provedl ve 

své práci A. Sopira (Sopira 1975), který využívá dělení na zkratky grafické 

a lexikální (tak jako bulharská a ruská jazykověda), přičemž do druhé skupiny 

zahrnuje všechny typy jazykových zkratek, které se odtrhly od zkratek grafických 

a staly se jazykovými jednotkami, nazývá je zkratkovými slovy. Do této skupiny 

patří také zkratky, které jsou v procesu formování (Sopira 1975, s. 73). „Teda, za 

skratkové slová pokladáme všetky typy lexikálnych jednotiek, ktoré vznikli 

skrátením:  

a) jedného bežného slova; 

b) niekoľkých slov, skrátených na úrovni slabiky; 

c) niekoľkých slov, skrátených na úrovni iniciálok, a tak isto slová, utvorené 

pomocou kombinovaného spojenia slabičných skratiek a celého slova a slabičných 

a iniciálnych skratiek.“ (Sopira 1975, s. 101). 

A. Sopira předesílá, že ne všichni jazykovědci souhlasí s takto širokým 

pojetím termínu „skratkové slovo“. Například N. M. Šanskij upozorňuje na to, že 

zkratková slova mohou vznikat nejen ze slovních spojení, ale i ze složených slov 

(Šanskij 1968, s. 290 cit podle Sopira 1975). Rozdíl mezi tvary typu спец, совхоз а 

тец existuje, ale je podle Sopiry v „…štruktúre čiastkových faktov, a nie v princípe 

ich vzniku: všetky sú výsledkom skrátenia. Preto ich treba skúmať ako rozmanitosť 

jedného veľkého javu – tvorenia skratkových slov.“ (Sopira 1975, s. 103). 

První podrobnější práce o zkratkách na Slovensku píše J. Horecký (1947), 

mezi novější práce současné slovenské jazykovědy, týkající se slovotvorby 

a abreviace patří práce M. Považaja, L. Dvonča, J. Dolníka a M. Ološtiaka. 
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Již zmíněný M. Ološtiak jako základní kritérium pro dělení zkratek považuje 

komunikační kanál (stjně jako MČ 1, 1986), z tohoto hlediska dělí zkratky na 

grafické, tj. ty, které se používají pouze v písemném projevu a na graficko-fonické, 

tj. zkratky, které jsou aktivní jak v písemném, tak i v mluveném projevu. 

Grafické zkratky M. Ološtiak dělí na ustálené a neustálené: 

1. Ustálené zkratky jsou uzualizované a splňují jazykovou normu, současně jsou 

používány celou jazykovou společností. 

1.1. Iniciálové: 

1.1.1. jednoduché - zkratka je tvořena začátečním písmenem (iniciálou), např. 

strana → s. 

1.1.2. složené - zkratka je tvořena začátečními písmeny víceslovného spojení, 

např. a tak ďalej → atd. 

1.2. Rámcové: zkratku tvoří rámcové grafémy, tj. první a poslední, např. doktor 

→ dr. 

1.3. Lineární: zkratka je utvořena komplexem grafém a je většinou zakončena 

souhláskou, např. profesor → prof. 

1.3.1 jednoduché – zkracováno je nesložené slovo, např. milión → mil. 

1.3.2. složené – zkracováno je složené slovo (kompozitum), např. rímsko-

katolický → rím.-kat. 

1.4. Skeletové: zkratka je tvořena „kostrou“ výchozího pojmenování složenou 

z konsonantů, např. magister → mgr. 

1.5. Kombinované – zkratka vzniklá kombinací výše uvedených typů, např. 

podporučík → ppor. (iniciálová + lineární). 

2. Neustálené zkratky jsou, jak uvádí M. Ološtiak, neuzualizované, nenormativní 

a individuální. Autor je tvoří v případě potřeby. 

 

 Graficko-fonické zkratky M. Ološtiak rozděluje následovně: 

1. Nelexikální zkratky (iniciálové), které se při vyslovování hláskují, např. USA 

[ú-es-á]. 

2. Přechodné zkratky (iniciálová zkratková slova), jsou taktéž vytvořena ze 

začátečních písmen víceslovného pojmenování, ale mají takovou hláskovou skladbu, 

že je možné je vyslovovat jako obyčejné slovo, např. NATO [nato] nikoli [en-á-té-ó]. 

Zápis za pomoci iniciál částečně signalizuje jejich nelexikálnost. 
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3. Lexikální zkratky mají hláskovou podobu jako nezkratková slova a mohou 

být skloňována i bez flektivizačního formantu. Všimněme si, že označení lexikální 

zde M. Ološtiak užívá k označení pouze specifické skupiny abreviačních útvarů. 

3.1. Zkratková slova: Poštová fi latelistická služba → Pofis; Janeček + 

Wanderer → Jawa. 

3.2. Zkrácená slova: limonáda → limo; transformátor → trafo. 

3.3. Derivačně zkratková slova: tento typ, jak jsme již dříve zmínili, se 

aktivně využívá k tvoření názvů nových firem, obchodů apod. Zkracuje 

se víceslovné pojmenování a přidává se slovotvorný formant, např. 

laboratórna chemická výroba → Lachema. 

3.4. Derivačně zkrácená slova: i zde se jedná o kombinaci abreviační 

a derivační slovotvorné motivace, např. 

a) lengový lexém: internát → intr-ák; 

b) Logonym: akumulátory → Akuma; 

c) Hypokoristikum: Peter → Peť-o (podrobněji viz Ološtiak 2005, 

s. 49). 

J. Dolník popisuje abreviaci jako dílčí případ jednoho ze způsobů rozvíjení 

slovní zásoby (Dolník 2003, s. 155). „Redukciou sa rozumie také pretváranie 

jestvujúcich lexikálnych jednotiek (slov alebo viacslovných výrazov), ktorým sa tieto 

jednotky stvárňujú podľa kondenzačných pravidiel daného jazyka. Redukcia má dva 

prejavy, ktoré sa tradične označujú ako univerbizácia a abreviácia.“ (Dolník 2003, 

s. 164). 

Podle strukturního typu zkratky dělí na: 

1. grafické: resp., tzv., dr.; 

2. graficko-fonické: OSN, KDH, SAV, VŠMU; 

3. fonické zkratky, tj. zkratková slova: bankomat, hifi, motorest. 

Z příkladů je patrné, že Dolníkova i Ološtiakova typologie je v podstatě stejná 

jako v české jazykovědné tradici. 

Stejné pojetí vnitřní typologie abreviačních útvarů uplatňuje v souladu s MČ1 

(1986) a Dolníkem (Dolník 2003) i A. Rangelova (Rangelova 2011), A. Rangelova 

a Z. Tichá (Rangelova, Tichá 2012):  
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„– zkratky čistě grafické (někdy nazývané též textové): např. ‘například’, tj. – 

‘to jest’, čs. – ‘československý’, pp – ‘pánové’, pí – ‘paní’, kpt. – ‘kapitán’ atd.; do 

této skupiny patří též značky: Kč – ‘koruna česká’, mm – ‘milimetr’; 

 – zkratky graficko-fonické (iniciálové i kombinované), a to hláskované: MDŽ 

–‘Mezinárodní den žen’, MLR – ‘Maďarská lidová republika’, i akronyma1 TOS – 

‘továrna obráběcích strojů’, AMU – ‘Akademie múzických umění’; vyskytují se též 

zkratky kombinované (často se jako zkratka nečtou a tím se podobají zkratkám 

textovým), např. MěNV / MěstNV – ‘Městský národní výbor’ atd.; 

 – zkratky fonické, které jsou v plném smyslu zkratkovými slovy – karma, 

umprum, kilo, metro, Máňa, Lída.“ (Rangelova, Tichá 2012, s. 150). 

Co se týká polské jazykovědy, je pohled na abreviaci a abreviatury jednotný 

(viz Sawicka 1998, Markowski 2006, Jadacka 2006, Müldner-Nieckowski 2007). 

Rozlišují se dva základní typy: „skróty“ a „skrótowce“, přičemž mezi skróty patří 

zkratky (doc. – docent, p. – pan) i značky2 (zł - złoty), které jsou  při čtení 

vyslovovány jako plný výraz. „Skrótowce“ označují takové abreviační útvary, které 

jsou složeny z písmen, hlásek a slabik nezkrácených výrazů. Dále se dělí na: 

• literowce: NBP [en-be-pe] – Narodowy Bank Polski; 

• gloskowce: MEN [men] – Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

•  grupowce//sylabovce: POLFA – Polska Farmacja; 

• mieszane: CBOS [cebos] – Centrum Badania Opinii Spolecznej; 

• struktury sloźeniowe: wideopirat, speckomisja (podrobněji viz Sawicka 1998, 

Rudnik-Karwatowa 2008). 

Velký zájem o abreviaci pozorujeme též v ruské jazykovědě, která ovlivňuje 

i autory bulharských klasifikací a jejich náhled na abreviaci jako samostatný typ 

slovotvorby (Borisov 1972, Švedova 1980, Maslov 1987,Baranova 2009, 2010 

a další). 

Klasifikace bulharských jazykovědců tedy vychází z tradice a prací ruské 

jazykovědy, z tohoto důvodu uvádíme nejprve tři klasifikace vypracované ruskými 

autory. 

                                                 
1 Označení akronyma používáme v užším smyslu (viz i Horecký 1980) pro dílčí případ iniciálových 

zkratek, jejichž prvky (iniciály slov plného znění) vytvářejí snadno přečtitelný celek (můžeme je číst 
jako slovo). 

2 Tak jak je chápe česká jazykověda. 
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 Akademická mluvnice „Русская грамматика” (Švedova 1980) dělí 

abreviatury do 6 základních typů. 

1. Abreviatury iniciálového typu: 

a) abreviatury vzniklé spojením prvních zvuků jednotlivých slov (вуз); 

b) abreviatury vzniklé spojením prvních liter jednotlivých slov názvu (ЦК). 

2. Abreviatury vzniklé spojením prvních částí slov (местний комитет ‒ 

местком). 

3. Smíšený typ abreviatur spojující rysy předcházejících dvou typů (социальное 

обеспечение ‒ собес). 

4. Abreviatury vzniklé spojením začátku slova (slov) s celým slovem (запасние 

части – запчасти). 

5. Abreviatury vzniklé spojením začáteční části slova sе substantivem v genitivu 

(командир роты ‒ комроты). 

6. Abreviatury vzniklé spojením začátku prvního slova se začátkem a koncem 

nebo pouze koncem slova druhého (мотоцикл – велосипед – мопед, 

эскадренний миноносец-эсминец). 

Tato klasifikace nezahrnuje abreviatury, které vznikly za pomoci vnitřně 

slovní abreviace, tedy odtržením některých částí jednoho slova. 

 Velmi podrobně analyzuje grafickou a lexikální abreviaci D. I. Alekseev. 

Domnívá se, že výsledkem lexikální abreviace jsou nové jazykové jednotky, a to: 

 a) písemného typu; b) zvukového typu; c) složená zkrácená slova; d) useknutá 

slova „усечения” (Alekseev 1966, s. 13‒37). 

 Zajímavá je též klasifikace, kterou na materiálu anglického jazyka provedl  

V. V. Borisov. Tím, že je abreviace univerzálním jazykovým jevem a má 

společné  charakteristiky v různých jazycích, může být do jisté míry východiskem 

i pro klasifikace v  jazycích slovanských. Lexikální abreviaci pojímá Borisov 

v širším smyslu a zahrnuje do ní jak abreviaci morfologickou, tak i syntaktickou. 

Jako abreviatury v pravém slova smyslu však popisuje pouze abreviatury 

morfologické, které dělí do tří základních skupin: 

1. Zkrácená slova vzniklá: 

a) odtržením koncové části slova, např. sub od Submarin; 

b) odtržením začátku slova, např. phone od telephone; 

c) odtržením začátku i konce slova, např. flu od influenza. 
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2. Iniciálové zkratky (abreviatury)1 

a) hláskované;  

b) slabičné; 

c) smíšené. 

3. Zkratky smíšeného typu, tedy s elementy iniciálové abreviace a odtržení: 

a) abreviatury vzniklé za pomoci iniciálové abreviace a odtržení (MOFLAB ← 

mobile floating); 

b) částečně zkrácená slova (paraboy, M-day); 

c) kontraktury (arty ← artillery); 

d) teleskopická slova (smog ← smoke +  fog) (Borisov 1972, s. 110‒138). 

 

2.3.2. Klasifikace abreviatur  v bulharské tradici 

Zájem o abreviaci v bulharské jazykovědě není příliš velký. První podrobnější 

klasifikaci bulharských zkratkových slov (сложносъкратени думи) ze strukturního 

hlediska provádí ve 20 stol. I. Duridanov, který je rozdělil do pěti základních typů: 

1) slova vzniklá spojením začáteční části prvního slova a celého slova druhého, 

např. автотранспорт – автомобилен транспорт, физкултура – 

физическа култура; 

2) slova utvořená spojením začátečních částí (nebo slabik) daných jednoduchých 

slov, např. профорг (профгрупорг) – организатор на група 

в профорганизацията, нармаг – народен магазин;  

3) slova utvořená spojením prvních zvuků daných jednoduchých slov, např. 

БАН – Българска академия на науките, ЦУМ – Централен универзален 

магазин; 

4) slova utvořená spojením názvů prvních písmen daných jednoduchých slov, 

např. ТКЗС [те-ка-зе-се] – трудово-кооперативно земеделско 

стопанство, МТС [ме-те-се] – Машинно-тракторна станция; 

5) abreviatury smíšeného typu, utvořené spojením prvních písmen a zvuků 

daných jednoduchých slov, např. rus. ЦДСА [цэ-дэ-са] (Duridanov 1959, 

s. 208‒209). 

                                                 
1 Bez příkladů ve zdrojovém textu. 
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 Později se některým aspektům abreviace věnoval St. Stojanov, který rozdělil 

složená zkrácená slova na tři následující typy:  

1) složená zkrácená slova, která vznikla z prvních písmen slov 

víceslovného pojmenování, např. БЗНС – Български земеделски народен съюз, 

БИБ – Българска инвестиционна банка, ООН – Организация на обединените 

нации; 

2) složená zkrácená slova, která vznikla ze slabik nebo částí slov 

víceslovného pojmenování, např. Винпром Винарска промишленост, диамат ‒ 

диалектически материализъм, Елпром ‒ Електрическа промишленост); 

3) složená zkrácená slova, která vznikla z dvouslovných pojmenování, 

přičemž začátek prvního slova se spojuje s celým slovem druhým, např. агиттабло 

(агитационно табло), политбюро (политическо бюро), профгрупа 

(професионална група) (Stojanov 1980, s. 162-164). 

Mezi novější klasifikace patří klasifikace V. Vatova, uvedená v Encyklopedii 

současného bulharského jazyka (ESBJ 2000, s. 8). Abreviatury rozděluje autor do 

čtyř základních typů: iniciálové, slabičné, slabičně-slovné a slabičně-iniciálové. 

Iniciálové dále dělí na: 

a)  písmenné (буквени): ДСК [де-се-ка] – Държавна спестовна каса, НХГ 

[ен-ха-ге] – Национална художествена галерия; 

b) fonické (звукови): БОК [бок] – Български олимпийски комитет, ХЕИ 

[хе-и] – Хигиенно-епидемиологически институт; 

c) graficko-fonické (буквено-звукови): СУ [се-у] – Софийски университет, 

ДЗИ [де-зе-и] – Държавен застрахователен институт. 

Dílčí klasifikace a popis abreviatur publikují také T. Conevski, Ch. Staneva, 

T. Bojadžiev, V. Radeva a další. 

Za nejpodobnější a nejzdařilejší klasifikací abreviatur v bulharském jazyce 

považujeme klasifikaci L. Krumové a M. Čorolevové (Krumova, Čoroleeva 1982, 

s. 46). Do abreviatur v širokém slova smyslu zahrnují zkratky grafické a lexikální. 

V užším slova smyslu jsou za abreviatury považovány pouze zkratky lexikální, které 

dělí na morfologické (abreviace probíhá v rámci jednoho slova) a syntaktické 

(abreviaci podléhá syntaktická jednotka, celé víceslovné pojmenování)1. 

                                                 
1 Autorky upozorňují, že termín syntaktické abreviatury je použit podmíněně, termín by mohl být 

zaměněn také výrazem „zkratky vzniklé zkrácením slovního spojení“ či „složená zkratková slova“ 
(Krumova, Čoroleeva 1982, s. 46). 



 
44 

 

I.  Morfologické zkratky : 

1. useknutá slova; 

a) s useknutou koncovou částí, např. спец – специалист, рок – 

рокендрол, сакс – саксофон; 

b) s useknutou začáteční částí, např. кола – кока-кола; 

2. kontraktury ‒ zkrácení podléhá střední část slova, např. супет – 

супермаркет; 

3. kombinované zkratky – vznikají uplatněním abreviace a jiného slovotvorného 

způsobu, např. Поморин (název zubní pasty) → Поморие +  sufix - ин 

(abreviace + sufixace). 

II.  Syntaktické zkratky 

1. Iniciálové zkratky 

a) hláskované ‒ vznikají z prvních písmen víceslovného pojmenování, např. 

БДЖ – Български държавни железници, СТФ – Строителен 

технически флот. Tyto zkratky se vyslovují čtením každého písmene 

zvlášť [бе-де-же], [се-те-фе]. Jsou sestaveny pouze z konsonantů; 

b) slabičné – taktéž jsou vytvořené z prvních písmen víceslovného 

pojmenování, ale vyslovují se jako slabiky, jsou použity pouze zvukové 

koreláty daných (písmen bez vokalizace). Týká se to pouze víceslovných 

pojmenování, u  kterých alespoň jedna z částí začíná vokálem, např. ЦУМ – 

Централен универсален магазин, ВИФ – Висш институт за 

физкултура Vyslovují se [цум], [виф], tedy iniciálová písmena (zvuky) 

utvářejí slabiku nebo slabiky, které napodobují nezkrácená slova (tj. jsou to 

akronyma); 

c) smíšené – vznikají z prvních písmen komponentů víceslovného 

pojmenování, ale výslovnost je kombinovaná, konsonanty jsou čteny jako 

písmena a u  vokálů je použit jejich zvukový korelát, např. ГУСВ [гу-се-ве] 

– Главно управление на строителните войски. 

2. Skupinové zkratky: 

a) částečně zkrácené, vytvořené ze začátku jednoho nebo více komponentů 

a celého prvku víceslovného pojmenování, např. медсестра – медицинска 

сестра, женкомисия – женска комисия; 
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b) složená zkratková slova vytvořená ze začátečních částí jednotlivých 

komponentů víceslovného pojmenování, např. Спортпром – Спортна 

промишленост, Елка – електронен калколатор; 

c) teleskopická slova, vytvořená ze začátečních částí prvého komponentu 

a koncové části druhého komponentu motivujícího víceslovného 

pojmenování, např. мотел – моторизиран хотел, бионика – биология и 

електроника. 

d) kombinované zkratky vytvořené souběžným působením abreviace 

a sufixace, např. Мараславин ← Мара Славова + ин. Tento způsob 

tvoření se objevuje velice zřídka. 

Klasifikace tematické, i když reflektují spíše mimojazykovou skutečnost, 

úzce souvisí se sémantikou a funkčním rozpětím zkratkových útvarů nejsou také bez 

zajímavosti. Takovouto klasifikaci předkládá např. L. Jordanova (1981). Uvádíme 

alespoň stručnou tematickou klasifikaci, která nastíní, ve kterých oblastech a sférách 

života se abreviatury nejvíce používají. Za abreviaturu v této klasifikaci je 

považováno každé slovo, u kterého je přítomno zkrácení oproti výchozímu slovu 

nebo slovnímu spojení. Vycházíme z původní typologie L. Jordanové (1981), kterou 

rozšujeme o další oblasti. 

1. Abreviatury patřící do společensko-politického lexika, např. МВР – 

Министерство на вътрешните работи, МОЖ – Международна организация 

за журналистите, СДС – Съюз на демократичните сили, ЕС – Европейски 

съюз. 

2. Abreviatury patřící do lexika výroby a průmyslu, např. АЕЦ – 

Атомна електроцентрала, НХК – Нефтохимически комбинат, Булгарконсерв, 

Химимпорт. 

3. Abreviatury patřící do zemědělsko-hospodářského lexika, např. АПК 

– Аграрно-промишлен комплех, автопоилка. 

4. Abreviatury patřící do lexika z oblasti kultury, např. ББИ – 

Български библиографски институт, СБП – Съюз на българските писатели, 

НТМ ‒ Народен театър за младежта. 

5. Abreviatury patřící do lexika z oblasti dopravy, např. КАТ – контрол 

на автомобилния транспорт, автовлак, автмивка. 
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6. Abreviatury patřící do sportovního lexika, např. БФС – Българска 

федерация по ски, БФФ ‒ Българска федерация по футбол, мотокрос, 

мотоспорт. 

7. Abreviatury patřící do bytového lexika, např. 

ПУ – Предприятие за услуги, домсъвет, автошампоан. 

8. Abreviatury patřící do oblasti komunikačních a informačních 

technologií, např. ИТ – Информационни технологии, Интернет – International 

Network (Celosvětová informační síť), Джи Ес Ем (i GSM) – Global Systém of 

Mobile Telecommunications (Mobilní telefonní operátor), джиесем – мобилен 

телефон, WiFi ‒ Wireless Fidelity (komunikační standart pro bezdrátový přenos 

dat). 

9. Abreviatury patřící do oblasti vojenství a obrany státu, např. ВМТС – 

Военновременно материално-техническо снабдяване, радр – радио рота. 

Takovéto klasifikace mohou mít různá členění, které jak jsme již uvedli, se 

týkají spíše mimojazykových aspektůfungování zkratek. Důležitější pro jazykovou 

analýzu se jeví pojmenovací typ zkratkových útvarů (apelativa :: propria) a způsob 

jejich užití v textu (prosté pojmenování či ozvláštnění projevů). Těmto aspektům se 

budeme věnovat v kapitule 4.1.1. 
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3. CHARAKTERISTIKA ABREVIACE V BULHARŠTIN Ě 

 

 

3.1. Grafická abreviace 

 

 Odborná literatura, která se abreviací zabývá, se shoduje v tom, že grafické 

zkratky jsou příznačné pro písemný projev, tj. grafická zkratka není faktem 

jazykového systému (lang) ale pouze psaného textu (parole). 

Jak uvádí J. Hrbáček, termínem „jazyková zkratka“ jsou v odborné literatuře 

označovány jevy do značné míry odlišné: 1) zkrácené slovo (doc., prof.), 

2) iniciálová zkratka (ČR, IBM), 3) zkratkové slovo (Čedok), 4) iniciálové zkratkové 

slovo (ULUV) (srov. Hrbáček 1972, s. 124‒130). Společným rysem všech těchto jevů 

je fragmentárnost. Zkrácená slova dle Hrbáčka nelze považovat za výsledek 

slovotvorného aktu, neboť se většinou jedná o prostředek úpravy psaného (tištěného) 

textu, máme však za to, že svou standardizovaností a uzuálností si zaslouží pozornost 

a popis. Poukazujeme také na jistou dynamičnost grafických zkratek (viz též kapitolu 

5.4.).  

Používání grafických zkratek je smysluplné, pouze pokud jsou srozumitelné 

v určitých kontextových podmínkách, jinak mohou ztěžovat percepci textu. Závislost 

na informační hodnotě je současně přirozeným regulátorem jejich neomezeného 

a neodůvodněného používání. 

Vzhledem k podobnému kulturnímu a společenskému kontextu zejména 

evropských jazyků je geneze grafických zkratek (s ohledem na jejich typickou 

fragmentárnost) v jednotlivých jazycích podobná, a to má za následek poměrně 

velkou sémantickou a formální podobnost v různých (nejen) slovanských jazycích, 

např. d-r (fr.), Dr. (něm.), dr. (pol.), д-р (b.), д-р (rus.), Dr./dr. (č.).  

 Grafické zkratky je třeba odlišovat od grafických symbolů (značek) ‒ 

přestože se symboly také používají v písemném projevu, jejich vztah k pojmu, který 

vyjadřují je naprosto odlišný než u  zkratek grafických. Symboly označují pojem 

bezprostředně, nezávisle na zvukové stavbě (obrazu) slova (podrobněji viz Georgiev, 

Duridanov 1959, s. 134), kdežto grafické zkratky fungují coby pojmenovací jednotky 

prostřednictvím svého plného znění. Tento rozdíl mezi zkratkami a symboly 
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vyjádřily L. Krumova a M. Čoroleeva následujícím schématem (Krumova, 

Čoroleeva 1982, s. 50): 

 

Schéma č. 5 

 

 Jak je patrné z   uvedeného schématu, u  grafické zkratky existuje vztah 

(spojitost) mezi grafickou zkratkou a odpovídajícím grafickým znakem slova, např. 

b. и т.н. – и така нататък, гр. – град, г. – година, м. – метър, о. – остров, 

v č. l – litr , h – hodina. U grafických symbolů takovýto vztah není přítomen, symbol 

je pouze smluveným označením daného pojmu, např. a – odrůda kukuřice, § ‒ 

paragraf, © ‒ doložka o výhradě autorského práva1, $ ‒ dolar. Tato vlastnost musí 

být kritériem při určování, zda grafický znak patří k systému zkratek či nikoliv. 

Symboly a zkratky však mají i něco společného. V. Georgiev a I. Duridanov (1959, 

s. 134) poukazují na to, že některé grafické symboly (stejně jako grafické zkratky) 

mají zvukovou podobu a vyslovují se tak, že se přečte označované slovo (např. $ ‒ 

dolar), ale tato zvuková podoba není v přímé spojitosti s daným grafickým 

ztvárněním, v tomto případě se symbolem $. Muže se jednat o označení 

nejrůznějších předmětů, přičemž jazykovou jednotkou je přesně daná kombinace 

zvuků, tj. samotné slovo. Grafické ztvárnění dolaru má obsah a slouží ke 

komunikaci, plní specifické funkce. Faktem jazyka je přesný písemný ekvivalent 

dané kombinace zvuků, tj. samotné slovo dolar. Grafické zkratky jsou tedy znaky 

těchto písemných jazykových jednotek, a jak připomínají L. Krumova 
                                                 
1  Grafická souvislost s anglickým slovem copyright je silně zastřená. 

grafická zkratka

plný grafický znak 
slova

zvuková skladba 
slova pojem

grafický symbol, formule pojem
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a M. Čoroleeva, ve své podstatě jsou podobné stenografickým znakům, které se 

zapisují zkráceně, ale vždy se přečtou jako plné slovo, a to nahlas i při čtení v duchu 

(Krumova, Čoroleeva 1982, s. 50). Jakmile se stane vztah mezi grafickou zkratkou 

a zvukovou skladbou bezprostřední a grafická zkratka získá svou vlastní zvukovou 

podobu, stává se lexikální zkratkou a tedy i faktem jazyka. Nastalou změnu vyjádřují 

L. Krumova a M. Čoroleeva schématem č. 6 (Krumova, Čoroleeva 1982, s. 51). 

Schéma znázorňuje, že v jazyce paralelně fungují dva názvy, plný a zkrácený, 

vyjadřující jeden pojem, např. КТП [ка-те-пе] – Контролно-технически пункт. 

 

Schéma č. 6 

 

Grafická zkratka se také podstatně liší od zkratek lexikálních. Zkratky 

grafické nemají svoji samostatnou fonetickou realizaci, nemají gramatické kategorie 

ani samostatnou lexikální sémantiku, neboť nejsou samostatným slovem, ale pouze 

zástupcem, znakovým vyjádřením plného názvu. Grafická zkratka nemá ani 

samostatný přízvuk a výslovnost, je zcela závislá na plném názvu. Pravidla českého 

pravopisu (1998) uvádějí, že grafická zkratka se však „odlišila od vlastních zkratek 

tím, že se stala přímým označením pojmu, nevázaným již na jeho jazykové 

vyjádření;…“ (PČP 1998, s. 36). Rozdíl je také v grafickém zápisu: zatímco lexikální 

zkratky se píší velkými písmeny (iniciálové) nebo malými jako normální slova 

(skupinové), grafické zkratky se píší (až na výjimky) malými písmeny, většinou 

s tečkou na konci. Mimoto u grafických zkratek nepozorujeme zapojení do 

slovotvorných procesů, které je u lexikálních zkratek přítomné. 

pojem

zvuková stavba 
lexikální zkratky lexikální zkratky

zvuková stavba 
slova

komletní grafický 
znak slova
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 Potenciálně každé delší slovo může být zkráceno. Ke zkracování slov v textu 

dochází, jak již bylo zmíněno, především kvůli úspoře místa a času, a také 

k usnadnění psaní. Vedle zkratek operativních, které vznikají pro potřeby konkrétní 

promluvy, existují standardizované, všeobecně uznávané grafické zkratky, které jsou 

veřejně známé; jejich užívání nenarušuje srozumitelnost textu a neztěžuje jeho čtení. 

Patří mezi ně jednotky s různou slovnědruhovou platností: 

c) podstatná jména obecná – ул.(улица); тел. (телефон) о. – остров, вмчк. ‒ 

великомъченик; 

d) podstatná jména vlastní – M. (Mария, Милена, Марко), И. (Иван, Ирина, 

Ивана); 

e) přídavná jména – абс. (абсолютен), св. (cвети); 

f) slovesa – вж. (виж); срв. (сравни);  

g) předložky – вм. (вместо), ок. (oколо), в/у (върху); 

h) příslovce – вкл. (включително), дн. (днес). 

 Zkracují se také slovní spojení, např. научен сътрудник → н.с., nebo jiné 

výrazy jako např. тази година → т.г., и така нататък → и т.н. 

 Grafické zkratky, vyjma zkratek podstatných jmen vlastních a mimo poziční 

požadavky, se v bulharštině píší malými písmeny. V závislosti na způsobu zkrácení 

může být použit různý grafický znak: pokud zkratka obsahuje jen počáteční fragment 

slova, bývá zakončena tečkou (заб. ‒ забележка, сп. ‒ списание, хил. ‒ хиляда), 

pokud obsahuje počáteční a koncový fragment pak je použita bud' malá pomlčka (д-р 

‒ доктор, у-ще ‒ училище), anebo lomítko (с/ка ‒ сметка, в/у ‒ върху). V češtině 

je rozšířené zkracování za použití tečky (č. / čís. ‒ číslo, tzv. ‒ takzvaný), příp. bez 

tečky (pí ‒ paní, fa ‒ firma). Využívání malé pomlčky nebo lomítka se v češtině 

téměř neobjevuje, příklady, které uvádíme v dalším výkladu, jsou hlavně cizího 

původu. 

Grafické zkratky podstatných jmen vlastních se píší velkými písmeny  

(Г. С. Раковски, П. Р. Славейков, obdobně č. T. G. Masaryk, M. D. Rettigová). 

Vlastní jména se zkracují obvykle na jedno písmeno, aby ale nedocházelo 

k homografii, je přípustné zkracovat i na více písmen, vždy však před následující 

vokál (Елена – Е. nebo Ел., Димитър ‒ Д. nebo Дим., obdobně č. Zdeněk ‒ Z. nebo 

Zd., František ‒ F. nebo Fr.). 
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Základní principy pro tvoření grafických zkratek v bulharštině jsou 

následující: 

• Zkratka nutně obsahuje začátek slova, zkracuje se směrem doprava. 

Přítomnost začátečních grafémů je důležitá pro identifikaci zkratky a pro správné 

pochopení vztahu mezi znakem a označovaným. 

• Zkracování musí být efektivní, mělo by tedy dojít ke zkrácení alespoň dvou 

znaků. V bulharštině existují dvě výjimky, u kterých dochází ke zkrácení pouze 

jednoho písmene, a to: а – ар a ю. – юг, poněvadž jde o dvoupísmenná slova, která 

by se ani nemusela zkracovat, nebýt toho, že obě jednotky patří do jistého dílčího 

označovacího systému, kde se ostatní jednotky používají ve standardizované 

zkrácené podobě (patří mezi měrné jednotky povrchu nebo do mikrosystému 

označování světových stran). 

• Zkratka má končit konsonantem, po kterém následuje vokál, např. пад. – 

падеж, конт. – континентален, дир. – директор. Grafická zkratka může končit 

vokálem, jen pokud je tímto jediným vokálem tvořena (např. о. – остров) nebo 

i pokud je její plné znění součástí složeného slova nebo víceslovného pojmenování 

(vokál je tedy prvním znakem některého komponentu nezávisle na jeho místě ve 

slovním spojení), např. к.и.н. – кандидат на икономическите науки, н.а. – 

народен артист. 

• Zkracování je zpravidla lineární. Výjimkou jsou zkratky složených slov 

(patřící k různým terminologickým soustavám), např. k systému měrných jednotek, 

např. кг. – килограм, дг. – дециграм, см. – сaнтиметър. Velmi časté jsou zkratky 

tohoto typu v oboru vojenství, např. адп – артилерийска дивизия за пробив, 

бртбр – бронетанкова бригада, známé jsou však i v jiných oborech jako např. 

стб. – старобългарски, цсл. – църковнославянски, срб. – сръбски a jiné (srov. 

Krumova, Čoroleeva 1982, s. 52‒53). 

Existují také zkratky, při jejichž tvoření je vypuštěna střední část slova 

a k vytvoření zkratky je použit fragment ze začátku a konce plného pojmenování, 

např. д-р – доктор, м-р – министър, и-т – институт atd. Počet takovýchto 

zkratek je však v bulharském jazyce omezený. 

Klasifikaci grafických zkratek můžeme provést podle způsobu jejich 

utvoření; lze je rozdělit do několika základních typů. Využíváme obdobný zápis 

modelů jako A. Sopira (1975) pro zkratky ve slovenštině a ruštině. Pro názornost 
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jsme do klasifikace zahrnuli také značky měrných jednotek, chemické a matematické 

značky, značky z oboru financí atd., přestože se nejedná o grafické zkratky v užším 

slova smyslu. 

Pro modelové zobecnění jednotlivých typů jsme využili následující operativní 

značky: 

Z1 – začáteční písmeno nebo hláska (Z1 ‒ písmeno na první pozici, Z2 ‒ 

písmeno na druhé pozici atd.) 

K1 – koncové písmeno (K1 – písmeno na poslední pozici, K2 – písmeno na 

druhé pozici od konce) 

k ‒ komponent 

Zk1 – začáteční písmeno prvního komponentu 

Zk2 – začáteční písmeno druhého komponentu, Zk3 … atd. 

ZX – začáteční písmeno s (číselným) indexem (např. m2, cm3) 

w ‒ slovo (word) 

Zw1 ‒ začáteční písmeno prvního slova slovního spojení 

Zw2 ‒ začáteční písmeno druhého slova slovního spojení atd. 

 

Model 1 

 Slovo je zastoupeno jedním začátečním písmenem. 

Varianta  1 – za písmenem je tečka: 

Z1. 

г. – година (též i год. podle modelu 2)    r. – rok 

M. ‒ Мария, Марин, Манол                   Z. – Zdena, Zděnek, Zuzana  

р. – река           ř. – řeka 

с. – страница           s. – strana  

(též i стр. podle modelu 2)          (též i str. podle modelu 2) 

 

Varianta 2 – za písmenem není tečka: 

Z1 

К – келвин     K – kelvin 

л – литър     l – litr 

м – метър     m – metr 

Р – рентген     R – rentgen 
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Jedná se nejčastěji o všeobecně známé či užívané zkratky a značky, jako jsou 

značky měrných jednotek různých veličin, chemické a matematické značky, značky 

z oboru financí atd. 

 

Model 2 

Varianta  1 – slovo je zastoupeno dvěma či více písmeny: 

Z1+Z2+Z3+Z4… 

гр. – град     kl. – klavír 

ел. – електрически    el. – elektrický 

бул. – булевард    nám. – náměstí 

стр. – страница    str. – stránka 

серж. – сержант    pozn. – poznámka 

 

Varianta  2 – Zkracováno je složené slovo. 

Zk1+Zk2(+Zk3…) 

кг – килограм    kg – kilogram 

см – сантиметър    cm – centimetr 

мл – милилитър     ml – mili litr 

кв – киловолт    kV – kilovolt 

ква – килoволтампер   kVA – kilovoltampér 

U příkladů kilovolt a kilovoltampér upozorňujeme na odlišný způsob zápisu, 

tj. odlišnou pravopisnou normu. Zkratky/značky voltu i ampéru v obou jazycích 

obsahují první písmeno a zapisují se velkou literou: В, А – V, A (název dané měrné 

jednotky), v č. je však ve zkratce složeného slova velké písmeno zachováno, např. 

kW (kilowat), mW (miliwat), v b. jsou všechna písmena zkratky malá, srov. квч – 

киловатчас :: kWh – kilowatthodina. 

 

Model 3 

 Graficky jsou vyjádřena ustálená slovní spojení, především termíny 

z matematiky, fyziky atd. Místo slov jsou používány číselné indexy. 
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Zk1x  nebo Zk1Zk2 x 

м2 – квадратен (vyjádřeno horním indexem) метър    m2 – metr čtvereční 

см3 – кубическу сантиметър       cm3 – centimetr kubický 

км2 – квадратен километър       km2 – kilometr čtvereční 

 

Model 4  

 Dochází ke zkrácení ustálených slovních spojení. Použito je 1. písmeno 

každého slova, po kterém následuje tečka. V bulharštině jsou obvykle jednotlivé 

fragmenty bez mezer, kdežto dle české spisovné normy s mezerami, existuje ale 

i jistá rozkolísanost (viz další výklad), míru odchylek od zmíněného pravidla, však 

není možné ověřit. 

 

Varianta  1 

Zw1.Zw2.(Zw3) 

т.г. – тази година     t.r. ‒ toho roku 

и т.н. – и така на татък  ale  atd. ‒ a tak dále 

д.ф.н. – доктор на философскте науки1 ale Ph.D. (Philosophy doctor) 

в.и.д. – временнo изпълняващ длъжност 

Za pozornost stojí fakt, že v češtině u  některých zkratek došlo k druhotnému 

zkrácení, např. u zkratky t. j. ‒ to jest se v průběhu užívání ustálil zápis tj., a došlo 

tedy při zápisu k dodatečné úspoře dvou znaků. U modelu 4, varianty 1 je v češtině 

v některých případech patrná rozkolísanost v jazykové praxi, např. u zkratky s. r. o. / 

spol. s r. o. (společnost s ručením omezeným), se objevují jako další varianty zápisy 

bez mezer s.r.o. a spol. s r.o. 

Velmi specifické je zkracování akademických titulů v češtině, která pro 

tvorbu akademických titulů používá modely 2 a 4. Mimo to je ve zkracování patrná 

předloha tradičně užívaných titulů dle latiny (Bc. nikoliv *Bk.). Zkratky lze rozdělit 

na dva základní typy: 

1) Zkratky jednoslovných názvů titulů: Bc. (bakalář), Ing. (inženýr), doc. (docent), 

Dr. (doktor ), prof. (profesor). 

                                                 
1 Také доктор на физическите науки, доктор на филологическите науки. 
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2) Zkratky titulů složených z více slov, a to z latinských i moderních základů: 

MVDr. (doktor  veterinární medicíny), RNDr. (doktor přírodních věd), PhDr. 

(doktor  filozofie), DiS. (diplomovaný specialista). 

Z příkladů je patrné, že v obou typech zkratka obsahuje významově nosnou 

část pojmenování, jejíž začátek je zapsán velkým písmenem a za celou zkratkou je 

tečka. V soustavě zkratek titulů nastává v posledních letech určitá rozkolísanost, 

např. doktorský titul Ph.D., který se uděluje místo titulu CSc., bychom podle české 

tradice psaní zkratek titulů měli psát PhD. (pro teologii ThD.) avšak zákon 

o vysokých školách uvádí podobu Ph.D., Th.D., tedy s tečkami, srov. též dr. h. c. 

(čestný doktorát, uváděno za jménem), kde jsou za tečkami i mezery. 

Bulharština pro tvorbu zkratek akademických titulů používá především 

modely 2 a 4 a níže popisovaný model 6. U  modelu 4 je důsledně dodržováno 

uvedení prvního písmene každého slova slovního spojení, za jednotlivými písmeny je 

tečka. 

 

Varianta  2 

Zw1/Zw2(Zw3) 

м/с ‒ метър в секунда  m/s ‒ metr za sekundu  

кг/с – килограм в секунда  Kw/h ‒ kilowat za hodinu 

Varianta 2 se v bulharštině a češtině používá především v odborných 

oblastech (matematika, fyzika apod.). Zápis s využitím lomítka je v č. také běžný při 

zkracování víceslovných názvů měst, např. Ústí nad Labem ‒ Ústí n/L, Roudnice 

nad Labem ‒ Roudnice n/L, Rožnov pod Radhoštěm ‒ Rožnov p/R.1 

 

Model 5 

 Zkracuje se jedno slovo, ve zkratce je užito počáteční a poslední písmeno (2 

písmena) slova, fragmenty jsou od sebe odděleny lomítkem nahrazujícím středovou 

část slova. Model se uplatňuje pouze v bulharštině. 

 

Zw1/K1(K2) 

в/у – върху 

с/ка – сметка 
                                                 
1 Pro dokreslení uvádíme několik příkladu z ruštiny a angličtiny: п/п – по порядку; а/о – 
автономная область; a/r – all  risk; P/A- private account. 
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Model 6 

 Jedná se o skupinu zkratek, u  kterých je využito počáteční a poslední 

písmeno (resp. poslední dvě písmena), středová část je vynechána a nahrazena 

pomlčkou. Tento model se v češtině neuplatňuje. 

 

Z1-K1,2,3 

д-р – доктор 

г-н – господин 

г-жа – госпожа 

ф-ка – фабрика 

б-ка – банка 

 

Uvedené modely tvoření jsou zastoupené ve většině případů jak v bulharštině, 

tak i v češtině (vyjma modelů 5 a 6). Např. model 1, varianta 1: o. ‒ ostrov, č. – 

čeština, m. – maskulinum, l. ‒ levá; model 1, varianta 2: l – litr , m – metr; model 2, 

varianta 1: str. – strana, hod. – hodina; model 2, var. 2: kg – kilogram, mm – 

milimetr; model 3: m2, cm3 (je totožný); model 4: m/s – metrů za sekundu, cal/s – 

kalorie za sekundu. V českém jazyce se modely 5 a 6 nepodařilo prokázat. Pro 

model 6 by bylo nejblíže zkrácení slovního spojení Rakousko-Uhersko ‒ rak.-uh., 

nejedná se ovšem o zcela totožný model, ale o model Z1,2‒Z1,2.1  

Standardní grafické zkratky lze dělit nejen podle způsobu jejich utvoření, 

který jsme popsali výše, ale je možné provést i typologii postavenou na sémanticko-

syntaktických souvislostech jejich vzniku. Např. L. Krumova a M. Čoroleva (1982) 

je z tohoto hlediska rámcově třídí do čtyř základních skupin:  

1) Zkratky podstatných jmen, které jsou označením titulů, zeměpisných 

názvů, označením množství, period apod. Používají se společně s vlastními jmény, 

v číselných údajích atd. Např. в. – вестник (noviny „Труд“); гр. – град (гр. София); 

проф. – професор (проф. Иванова); т. – том (т. ІV); мил. – милион (1 мил.). 

2) Zkratky jako součást metajazyka, užívaná ve slovnících, encyklopediích, 

příručkách apod., které charakterizují gramatickou, stylistickou, etymologickou, 

                                                 
1 Srov také příklady z angličtiny: NO-OP ‒ no-operation instuction, prázdná instrukce; A-A ‒air to 

air , střela typu vzduch ‒ vzduch). Obdobně v němčině model Z1‒K1,2,3, např. D-Zug ‒ 
Durchgangszug, přímý rychlík. 
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geografickou nebo jinou speciální charakteristiku slova, názvu, jevu nebo předmětu, 

o kterém se píše. Tyto zkratky často zastupují celý výraz, např. ж. – женски род, 

стб. – старобългарски, св. – свършен вид. Jedná se o zkratky terminologické. 

3) Zkratky různých měrných jednotek. Jde obvykle o mezinárodní zkratky, pro 

které je charakteristické, že mají stabilní formu a ze zásady se nevyskytují v různých 

variantách, není pro ně typická ani dvouznačnost. Vyjímkou je дж – джаул – 

единицa за рaбота и енергия a také количество топлина (jednotka práce 

a energie). 

4) Zkratkové poznámky, které doplňují, upřesňují, vyjasňují danou mysl nebo 

čtenáře odkazují, např. срв. – сравни, N.B. ‒ нота бене apod. (Krumova, Čoroleeva 

1982, s. 54). 

 Většina grafických zkratek je ustálená a píše se vždy stejným způsobem, 

vyskytují se ve všech typech textů. Je-li zkratka pro adresáta srozumitelná, je její 

užití opodstatněné, protože přináší žádanou úsporu místa, pokud zkratka není 

v daném kontextu jednoznačná, je vhodné slovo či víceslovné pojmenování uvést 

v textu v plném znění. 

Často v textech dochází ke zkrácení označení hlavního pojmu, které se 

opakovaně vyskytuje, následně je používaná jeho zkrácená podoba (především 

v odborných statích, encyklopediích apod.), čímž se předchází jeho vícekrátnému 

opakování a současně dochází k již zmíněné úspoře místa, času apod. V tomto 

případě se jedná o okazionální grafické zkratky (u A. Rangelové (2011) zkratky 

operativní). Tento proces může nastat u  kteréhokoliv typu zkratek (lexikálních, 

syntaktických). Okazionální zkratky je potřebné oddělit od tzv. standardizovaných 

zkratek, které mají celospolečenskou relevantnost. 

V úvodu této kapitoly jsme konstatovali, že odborná literatura, která se 

zabývá grafickými zkratkami, uvádí, že grafické zkratky jsou příznačné pro písemný 

projev, tj. grafická zkratka není faktem jazykového systému (lang), ale pouze 

psaného textu (parol). Písemným projevem chápeme soubor grafických znaků, které 

zaznamenávají lidskou řeč do určité formy, která je vnímána vizuálně, a je využívána 

ke komunikačním cílům. Proto se domníváme, že soubor těchto znaků využívaných 

k písemnému předávání daného jazyka a pravidla pro jeho užívání jsou písemným 

systémem tohoto jazyka. Grafické zkratky a symboly mají formu, která má obsah 

a slouží ke komunikaci, plní tedy specifické textové funkce, patří tedy 
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i k jazykovému systému (lang). Proto máme za to, že grafické zkratky mají své 

opodstatněné místo v této práci. 

 

 

3.2. Lexikální abreviace 

 

3.2.1. Abreviatury  vzniklé v rámci jednoho slova (morfologická 

abreviace) 

 Termín morfologické zkratky přejímáme pro potřeby této práce od 

L. Krumové a M. Čoroleevové, které jej považují za nejvíce vyhovující pro daný typ 

zkratek. Domníváme se, že toto označení vystihuje podstatu a způsob tvoření těchto 

zkratek, neboť vznikají zkrácením morfologického celku slova. Vhodný je také 

označení vnitřněslovní zkratky. 

 Někteří jazykovědci nazývají tento typ zkratek také zkrácenými slovy. Např. 

J. Hrbáček provádí srovnání mezi zkratkami jako zvláštními lexikálními útvary, tj. 

zkratkovými slovy a iniciálovými zkratkami a zkrácenými slovy. „Zatímco první 

uvedené vznikají různými úpravami souslovných pojmenování v procesu tzv. 

univerbizace“ (bývají proto také nazývány univerbizujícími zkratkami), zkracování 

slov je, jak uvádí Hrbáček „operace ryze technická, která nijak nezasahuje do 

struktury lexika a nemá funkci jinou než úspornou“. Dále se autor domnívá, že:  

„… zkrácená slova (pokud se ve výjimečných případech v českém jazyce nestanou 

skutečnými slovy) nejsou faktem zvukového jazyka, nýbrž jsou pouhou grafickou 

formou slov. Na druhou stranu se však mohou lexikalizovat a tím se přiřazují 

k ostatním prostředkům jazyka, jako u  kompozit cizího původu (auto ← automobil)“ 

(Hrbáček 1968, s. 277). Zkracování slov jako zvláštní způsob úpravy lexikálních 

jednotek se v češtině podle J. Hrbáčka vyskytuje hojněji pouze u  domácích obměn 

křestních jmen, většinou však u  nich současně dochází i ke změnám tvaroslovné 

charakteristiky, k sufixaci a změnám hláskovým. 

V Trávníčkově Mluvnici spisovné češtiny (1951) nacházíme následující 

definici: „Slova tvořená zkracováním, jsou všechna slova, která vznikla zkrácením 

z nějakého jiného, obyčejně delšího slova, a to buď tak, že se nějaká část takového 

slova prostě vynechala, nebo tak, že se místo vynechané části připojila ke zbytku 
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ještě nějaká odvozovací přípona.“ Zkracují se především kompozita vlastních jmen 

osobních, případně vlastních jmen místních, např. Marie > Máňa, Tobiáš > Tobi, 

Jaroslav > Jára, kdy se jedna část složeniny vypouští a ke zbytku je přidán sufix. 

Dále A. Trávníček poukazuje také na méně zastoupené zkrácené domácké podoby, 

které vznikají „z křestních jmen nesložených vypuštěním počátečních nebo 

koncových hlásek a sufixací, nebo novou morfologickou charakteristikou, např. Alois 

> Lojza, Bedřich > Béďa, Libuše > Líba.“ (Trávníček 1951, s. 446). 

M. Helcl kupříkladu uvádí, že: „se vznikem zkrácených slov, tj. prostým 

vynecháním části slova jednoduchého nebo jednoho členu složeniny, se setkáváme 

u  osobních jmen obecných, jako jsou tati, mami z tatínek, maminka, děda, babi 

z dědeček, babička nebo u pojmenování věcí jako kilo, deka místo kilogram, 

dekagram, bio, kino, za biograf kinematograf… apod.“ (Helcl 1949, s. 168)  

Krácení je příznačné pro běžné neformální vyjadřování. Vypuštění jedné části 

kompozita spojeným se sufixací vznikají slangová apelativa, např. gramofon → 

gramec, dějepis → děják, matematika → matika. Objevuje se také úmyslné komolení 

slov, např. fránina místo francouzština, bižule místo biologie, ájina místo angličtina 

(podrobněji viz PMČ 1995). 

 Podle způsobu vzniku je možné morfologické zkratky v bulharském jazyce 

rozdělit do několika základních skupin. 

 Slova useknutá (odtržená) – jedná se o zkratky, které vznikly odtržením 

nebo useknutím začátku nebo konce slova, např. спец ← специалист, супер ← 

супермаркет, кола ←кока-кола. 

Použijeme-li grafické vyjádření, které jsme aplikovali pro grafické zkratky, 

budou modely vypadat následovně:  

 

Model 11 

Varianta  1 ‒ zkracuje se jedno slovo, je zachován začátek slova a odsunut střed 

nebo konec slova. Odborná literatura pro tento způsob tvoření používá termín 

suspenze nebo apokopa ‒ zánik či vypouštění hlásek nebo písmen na konci slova. 

Jedná se o model často využívaný a rozšířený jak v bulharštině, tak i v češtině, např. 

  

                                                 
1 Seznam konvenčních zkratek viz v kapitole 3. 1. (s. 52) nebo v seznamu zkratek a značek. 
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Z1,2,3… 

кило – килограм   kilo – kilogram 

фото – фотография  foto – fotografie 

порно – порнография  porno – pornografie 

Většina morfologických zkratek v bulharském jazyce vzniká useknutím 

koncové části slova. 

K tomuto typu patří také zkrácené tvary vlastních jmen (podrobněji viz na konci této 

kapitoly). Např.: 

Магда – Магдалена   Magda – Magdaléna  

Алекс – Александър   Alex – Alexandr 

K tomuto typu můžeme zařadit i zkracování víceslovných pojmenování 

geografických názvů, např. 

Рио ‒ Рио де Жанейро   Rio – Rio de Janeiro 

Ke zkracování křestních jmen dochází ještě několika dalšími způsoby, které 

jako celek podrobněji popisujeme v této kapitole na s. 63‒64, příklady uvádíme také 

u  jednotlivých popisovaných modelů. 

 

Varianta  2 – je odtržena začáteční část, není pro bulharštinu příliš typická, jedná se 

o tzv. aferezi – trvalé nebo příležitostné odsouvání počátečních hlásek nebo slabik. 

K1,2,3… 

бус – автобус   bus ‒ autobus 

кола – кока – кола   cola – coca-cola  

Нора – Елеонора   Běta – Alžběta 

K tomuto modelu můžeme zařadit také formanty internacionálního 

charakteru, jako např. –ismus, ‒fil , ‒gate, ‒holik, atd. (souhrnný přehled Avramova 

2003,  Selimsky 2003, Rangelova 2005). Tyto fragmenty se podílejí na vytváření 

otevřených řad substantivních kompozit, přičemž jejich lexikální význam bývá 

určitým způsobem modifikován. Například ‒ismus, v platnosti samostatného slova1 

(ve významu „'některý z uměleckých směrů, filozofických nebo společenských 

soustav“'). Např.: …научен …изъм - Пещерата на неандерталеца…; Нов 

                                                 
1 Srov. též příklady slovenštiny a ruštiny: Kapi ta l izmus,  komunizmus,  demokrat izmus a iné 

. . .izmusy.  Všetko výmysel múdrych ľudí.  Len jedno je nedomyslené,  že to má 
plat iť  pre spo ločnosť  ľudí,  ktorých v zmysloch hocik torého . . .izmu vedú zase len 
ľudia;  …разные  модные  литературные  направления :  кубизм ,  акмеизм ,  
футуризм  и  еще  разные  „ изми “ . 
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„изъм“, този път откъм Русия; Co za izmus je individualizmus?; …optimální 

ismus =  optimismus; Ismus je mrtev, ať žijí feminy! 

 

Varianta  3 ‒ Kontraktury  ‒ jedná se o zkratky vzniklé zachováním začátku a konce 

slova, tedy vzniklé kontrakcí nebo synkopou (zánik hlásky nebo hlásek). Stále se 

jedná o Model 1. 

 

Z1,2,3 + S + K1,2,3… 

видеофон – видеотелефон 

Пена – Петкана 

Нина – Николина 

 Ani tento způsob není v bulharském jazyce příliš produktivní. Kontrakce se 

aktivněji využívá zejména při tvorbě zkrácených variant vlastních jmen. 

 

Model 2 

 Zvláštní typ useknutých (odtržených) slov, která vnikají zkrácením 

složeného názvu (většinou se jedná o termín) vzniklého ze dvou nebo více slov. 

Zachovaná je pouze část prvního slova nebo řidčeji začáteční část druhého slova 

názvu. Tímto způsobem vznikly např.  

кенарено платно ← кенар 

дъждовална машина ← дъждовал 

Morfologické zkratky mohou být jak podstatná jména, tak i jména přídavná 

(mohou být tvořena z obou typů jmen – apelativ i proprií). 

Poměrně velká část vnitřněslovních zkratek patří k internacionálnímu lexiku. 

Jedná se vesměs o zkrácené názvy nových předmětů a pojmů z oblasti politiky, 

ekonomiky, techniky, vzdělávání, kultury a sportu, např. o jazykové formanty typu 

ретро – ретроспективен (retro‒), диско – дискотека (disco‒), поп – попарт 

(pop‒), порно – порнографски (porno‒), секс – сексуален (sex‒), ретро ‒ 

ретроспективен (retro‒) či o dnes již zcela ustálené a za zdomácnělé jednotky jako 

např. авто-, (auto-, automyčka, autokosmetika), анти (anti-, anticharta, 

antireklama), евро- (euro-, europoslanec, eurodotace), мини- (mini-, miniškolka), 

макси- (maxi-, maxiporce) apod. (viz též kapitolu 2.2.). 
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Tyto slovotvorné formanty mají nevyhraněnou morfologickou platnost, jsou 

na pomezí mezi afixy a kořenovými morfémy, které mají snadno vymezitelný 

lexikální význam. Tj. slovotvorné formanty typu –bio, ‒eko, ‒retro atd. mají rysy jak 

kořenů, tak afixů, s afixy je spojuje jejich velká produktivita, se zkratkami způsob 

jejich vzniku, tedy fakt, že vznikají zkrácením nějakého slova nebo slovního spojení. 

Formanty tohoto typu jsou tvořeny obvykle zkrácením adjektiv 

v atributivních slovních spojeních, např. нарко‒, соц‒, крими‒. Vzniklé formanty se 

následně stávají samostatnými a volně se spojují s cizími i domácími základy. Může 

rovněž docházet k přejímání již zkrácené formy, u  níž je ještě znám její plný název, 

např. аудио‒, екс‒, био‒ (srov. Kolkovska 2003, s. 60, Selimsky 2003, s. 119). 

Zmíněné formanty mají velkou míru spojitelnosti a jsou široce užívány ‒ mají 

schopnost vytvářet početné otevřené řady, např. SNSVBJ 2001 uvádí u  jednotky 

порно- 13 různých slov, u  секс- 14 slov atd. Za jejich pomoci vznikají nová složená 

slova. Podrobněji k tomuto tématu viz Krumova 1977, Avramova 2003a,b, 

Buzássyová 2003, Kolkovská 2003, Čoroleeva 2006. 

 Vhodným příkladem jsou též internacionalismy b. мини- a č. mini- je již 

zcela ustálený a lexikalizovaný, ve slovníku SNSVBJ sice není uveden, ale ve 

výkladovém slovníku (BVS 1997) je uváděn jako samostatné heslo мини 1. прил. 

неизм. Който е доста по-малък от другите от същия вид (обикновено за дрехи). 

Мини мода. Полата ѝ е доста мини. 2. Като съставна част на сложни думи със 

значение „който е малък, значително по-малък от другите от същия вид“, напр.: 

миникалкулатор, миникомпютър, минилампа, минипола и под. [чуж.] (BVS 

1997, s. 454). Dané slovo přesáhlo rámec profesního jazyka, ve kterém bylo nejprve 

používáno, a začalo být používáno k označení všeho malého. Např. v bulharštině: 

d) Мини Трактори на лизинг - избрани безплатни обяви. 

e) …мини кучета породи… 

f) Мини-книжка за личните финанси: 2012. 

g) Всичко за минифутбола и неговите фенове. 

v češtině: 

• Tisíce мini  vozů v nabídce. 

• Barbie mini panenky z nového DVD ve třpytivých šatičkách… 

• iPad mini je skutečně iPad každým coulem. 
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• Mini  brože jelínků 4 cm od parůžku po nožičky. 1 

Můžeme nalézt i varianty minivozy, minipanenky aj. (viz též Opavská 2003). 

Stejným způsobem probíhá lexikalizace dnes aktuálních abreviatur 

s internacionálním charakterem, které mají různou míru samostatnosti, např. b. био- 

(биологически), биопродукти, биопроизводство, биомагазин; еко- (екологичен), 

екоданук, еколак, екоинспектор a č. bio- (biologický, čistý), biobar, biofarma 

biomasa; eko- (ekologický) ekofórum, ekogymnázium, ekojízdenka aj. (SNSVBJ 

2001, SN1 1998). 

О většině slov vzniklých za pomoci těchto internacionálních komponentů by 

se dalo říct, že se jedná o složená slova. M. Krumova a L. Čoroleva, ale poukazují na 

to, že místo těchto morfémových zkratek lze měnit, a proto se o složeniny nejedná, 

např. стил ретро а ретро стил, ретро мода а мода ретро; ретро музика 

a музика ретро; дискомузика, течение диско a také samotatně диско ve významu 

'diskotéka' (Krumova, Čoroleeva 1982, s. 67). Nicméně je třeba podotknout, že toto 

pravidlo neplatí pro všechny kontexty, srov. např. диско клуб, диско вечери, 

дисководещ, дискомаратон, дискофестивал. 

Stejně jako v českém jazyce (a ostatních jazycích slovanských) i v bulharštině 

je morfologické zkracování aktivně používáno při tvorbě křestních jmen a příjmení. 

Ze slovníku „Речник на личните и фамилни имена у българите“ (Il čev 1969), lze 

odvodit několik typů zkrácených křestních jmen a to podle způsobu jejich vzniku 

(formální utvářenost). 

1. Jména vytvořená ze začáteční části jména původního po odtržení 

koncových zvuků nebo i větších částí, např. Коста – Костадин, Магда – 

Магдалена, Краси – Красимир, Деси – Десислава. 

2. Jména vytvořená ze začáteční části, ke které je přidán sufix, např. Владо – 

Владимир, Ела – Елена, Биса ‒ Бисерkа. 

3. Jména vzniklá odtržením začátečních zvuků nebo i větších částí, např. 

Гина – Георгина,  Нора ‒ Елеонора, Леко – Алеко. 

4. Jména vzniklá odtržením začáteční části a přidáním sufixu k zachované 

části druhé, např. Наско – Атанас, Тасе – Анастас.  

                                                 
1 www.apple.com/cz/ipad-mini/overview/, www.autobazar.cz/Mini ; chitanka.info/book/4334, 
grad.bg/cat/Мини-Трактори-на-Лизинг, deers.cz/eshop/cs/11-mini -broze?p=2, www.maxikovy-
hracky.cz/katalog/panenky/panenky-mini , www.kuchetabg.com/мини-кучета-породи-searc, 
http://www.minifootballbg.com/2010/06/kia-futbolen-complex-do-kia-v.html. 
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5. Některá jména mohou vzniknout za pomoci kontrakce, např. Пена – 

Петкана, Наста – Анастасия. 

6. Jména, u  kterých došlo ke ztrátě zvuků z prostřední části slova, např. 

Гиго – Григор, Зари – Захари, Жожи ‒ Жоржета. 

Tato zkrácená křestní jména mají příznak neformálnosti, určité familiárnosti, 

jsou používána členy rodiny a přáteli. Jejich používání v oficiálním projevu je 

nepřípustné. 

 V bulharštině je časté také užívání zkrácených názvů barev, jako je: беж – 

бежов, роз – розoв, оранж – оранжев, лила – лилав (Krumova, Čoroleeva 1982, 

s. 71). 

 Morfologické zkracování jako způsob slovotvorby je charakteristické i pro 

slang, např. скив – скивай, споко – спокойно, v češtině např. v pohodě – v poho. 

 Specifickým rysem morfologických zkratek, který je odlišuje od ostatních 

typů abreviatur, je, že už při svém vzniku se zařazují mezi ostatní slova, mají svá 

paradigmata a nositelé jazyka je většinou za zvláštní zkrácené jednotky nepovažují. 

Na závěr můžeme konstatovat, že morfologické zkratky, hlavně pak useknutá 

slova jsou charakteristická především pro běžně mluvený jazyk a zkracování tohoto 

typu je způsob slovotvorby. Doplňují slovní zásobu lexikálními jednotkami, které se 

používají v mluvené bulharštině i češtině a současně jsou snáze přijímány než ostatní 

typy zkratek, a to z toho důvodu, že už během jejich vzniku se řadí mezi ostatní 

slova, atˇ už ohebná či nikoliv. Uživatelé jazyka je jako zkratky nevnímají. 

 

3.2.2. Syntaktická abreviace 

3.2.2.1. Iniciálové zkratky 

 Podstata syntaktické abreviace spočívá v tom, že z počátečních písmen 

(iniciál) víceslovných pojmenování jsou vytvořeny zkratky, které se podle toho 

nazývají iniciálové. V bulharské tradici se klade důraz na to, že vznikají na 

syntaktické úrovni, kdežto v české tradici na skutečnost, že se zkracování týká jak 

grafické, tak zvukové realizace zkratkového útvaru, proto jsou označovány jako 

graficko-fonické: „Zkratky graficko-fonické jsou útvary z iniciálových hlásek 

psaných verzálkami, iniciálami (proto se někdy nazývají iniciálovými) a čtenými 

buď jako nezkrácené sousloví, nebo po jednotlivých písmenech, obvykle 

vokalizovaných, v obecné řeči a slangu izolovaných, pokud nemohou být 
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vyslovovány jako jedno slovo.“ (MČ1, 1986, s. 520). Dále pak mají „pevně 

zafixovaný grafický obraz samostatně stojících nebo nezvykle kombinovaných 

verzálek bez ohledu na to, zda zkracují propria nebo apelativa. Jejich značkový 

charakter nám umožňuje psát je bez teček signalizujících zkrácení slov“ (MČ1, 1986, 

s. 520). 

F. Daneš upozorňuje, že iniciálové zkratky jsou ve všech moderních jazycích 

stále častější a mají charakter pojmenování obecných (Daneš, 1989, s. 170‒172). 

Většinou se zkracují víceslovné názvy států, různých institucí, organizací, zařízení, 

podniků a jejich orgánů, organizačních jednotek, oddělení apod., tedy jednotky 

mající propriální ráz, např. НРБ [не-ре-бе] ‒ Българска народна република, ИМП 

[`и-ем-п`е] ‒ Институт по млечна промишленост; ДМА [д`е-ме-`а] – 

Държавна музикална академия; НОИ  [н`ои] ‒ Национален осигурителен 

институт. 

 Na základě rozboru heslářů dostupných slovníků zkratek (SZBJ1 1983, SZBJ 

2003, SZ 1994, VSZ 1993) a frekvenčního seznamů zkratek použitých v textech 

nacházejících se v bulharském korpusu BulTreeBank, můžeme konstatovat, že 

iniciálové zkratky jsou ve srovnání s ostatními typy zkratek pro bulharský jazyk 

nejcharakterističtější a také nejfrekventovanější. 

 Jak již bylo uvedeno, iniciálové zkratky jsou tvořeny tak, že jednomu 

plnovýznamovému slovu odpovídá jedno písmeno, a to první. Složené slovo v rámci 

víceslovného pojmenování se zpravidla kvůli dosažení maximální srozumitelnosti 

zkracuje začátečními písmeny obou svých komponentů, např. ГПС [ге-пе-се] - 

Газопълнителна станция; ПКСС [пе-ка-се-се] – Планинска 

контролноспасителна служба. Mohou existovat výjimky, kdy je do zkratky 

zahrnuta i iniciála spojky (přesto, že se nejedná o plnovýznamové slovo), a to z toho 

důvodu, aby zkratka byla snáze vyslovitelná, např. ВиК [в`е-и-к`а] – 

Водоснабдяване и канализация. U iniciálových zkratek, lze pozorovat i případy 

druhotné abreviace, tedy tvoření kratších variant a vznik zkratek za pomoci dalšího 

zkrácení již existující abreviatury. Tento jev je typický jak pro iniciálové, tak pro 

skupinové zkratky. Např. Техноекспортстрой → ТЕС. 

Existují také případy, kdy některá z iniciál není do abreviatury zahrnuta, 

neboť se jedná o iniciálu slova, které má doplňující či upřesňující funkci, např. ВПД 
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– Винарна преса с непрекъснато действие, ЕК – Електронен автоматичен 

компенсатор. 

U většiny iniciálových abreviatur je zachováno lineární řazení iniciál podle 

jednotlivých slov víceslovného pojmenování. Případné výjimky jsou spojeny 

s technickými obory, např. s nomenklaturními jednotkami: КВ [ка-ве] – 

Високоволтов кабел, КВС [ка-ве-се] – Специални високочестотни кабели, БФ – 

фасадна боя, ООД ‒ Дружество с ограничена отговорност. Někteří autoří mají 

za to, že iniciálové zkratky v podstatě slovotvornou problematiku nemají, protože 

jsou tvořeny většinou mechanicky a každému plnovýznamovému slovu odpovídá 

první písmeno. Např. J. Hrbáček uvádí „Iniciálové zkratky jsou lexikální jednotky 

pouze svou funkcí, tj. jsou pojmenovací jednotky, ale nikoli svou formou (nejde 

o systémové lexikální jednotky). Lexikálnost nevyplývá jen ze samého faktu spojení 

významu s jazykovým materiálem, s grafickou nebo zvukovou formou – to je 

podstata znakovosti vůbec ‒ nýbrž z povahy významu (pojmového) a z povahy 

jazykové formy (obvyklé pro systémové lexikální útvary)“ (Hrbáček 1978, s. 52). 

Dále pak píše, že „Iniciálové zkratky se při zvukové realizaci mění na slabičné 

útvary zvukové nikoli slovní.“ (Hrbáček 1978, s. 55). Avšak na základě námi 

provedené analýzy se domníváme, že iniciálové zkratky slovotvornou problematiku 

mají, viz kapitolu 4.2.4. 

Vnitřní typologii iniciálových zkratek v bulharštině lze provést podle jejich 

výslovnosti – dělíme je do tří základních skupin: hláskované, slabičné (akronymní) 

a smíšeného typu. 

• Hláskované – vznikají z názvů prvních písmen slov, ze kterých je zkratka 

sestavena, např. БСП [б`е-се-п`е] – Българска социалистическа партия; СДФ 

[с`е-де-ф`е] – Софийска държавна филхармония; КТТ [к`а-те-т`е] – Комисия 

по търговията и туризма. 

• Slabičné – toto označení je odvozeno od způsobu jejich vyslovování, 

vznikají sice z prvních písmen slov plného pojmenování, ale čtou se jako ostatní 

slova, tedy slabičně. V anglosaské tradici jsou všechny iniciálové zkratky 

považovány za akronymy (tedy za zkratkové jméno, které vzniklo spojením 

počátečních písmen víceslovného názvu). Jedná se tedy o přechodový typ graficko-

fonických zkratek ve zkratky fonické, tj. v samostatná zkratková slova vypisovaná 

však v tomto případě verzálkami (srov. MČ1 1986, s. 522). Např. БАН [бан] – 
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Българска академия на науките; ПОК [пок] – Пенсионноосигурителна 

компания; НАТО [нато], angl. NATO (North Atlantic Treaty Organization) – 

Организация на североатлантическия договор. 

J. Horecký k tomu tématu píše: „Akronymá sú názvy rozličných inštitúcií 

a zariadení, ale niekedy aj vecí, zostavené zo začiatočných písmen, skupín písmen 

alebo slabík, z ktorých je zložené viacslovné pomenovanie.“ (Horecký 1994, s. 173). 

Slabičné zkratky s internacionálním charakterem, nazývané též akronyma1 jsou 

poměrně početnou a využívanou skupinou zkratek, proto se o ni v dalším výkladu 

ještě zmíníme. 

• Smíšené iniciálové zkratky (nejsou příliš časté), jejich složení je určováno 

s ohledem na snadné vyslovování. Přihlíží se k tomu, aby byla zkratka co nejvíce 

podobna obyčejnému slovu, aby byla výslovnost co nejjednodušší, např. БУСВ  

[б`у-се.в`е] – Батальон за управление и свръзка; КОСМ [к`о-се-м`е] – Клон за 

обработка на скални материали. 

  

Hláskované abreviatury  (jsou většinou označení strojů, přístrojů, vodičů, 

látek apod.): К – Автомобилен кран (К-51, К-52, К-64); А – Алуминиеви 

проводници (А-16, А-25, А-35,А70, А-95); Е – Ензим (Е-30); С [се] – Строителна 

машина (С-391-кран, С-29, С-100-булдозер,С-570-автоциментовоз); Ц [це] – 

Цвеклокомбайн (Ц-25). 

Jak je patrné z příkladů, nejedná se o samostatné zkratky, ale o součásti názvů 

a typů různých strojů, motorů, součástek apod. Tyto zkratky lze tedy považovat za 

jakýsi hraniční typ mezi zkratkami a různými znaky – symboly. A to především 

proto, že mimo celek, bez číselného označení, nemají žádnou významovou platnost. 

Jsou charakteristické také tím, že nejsou zkrácenou variantou jednoho slova, nýbrž 

znakem celého pojmu. Tyto zkratky jsou převážně součástí nějaké oborové 

nomenklatury a jejich dešifrování (kvůli jednomu písmenu) je velmi problematické. 

U abreviatur, kde jsou kromě čísla v označení dvě a více iniciál, pozorujeme 

již tendenci k lexikalizaci. Zkratka se začíná používat jako samostatný název daného 

produktu, tedy jako slovo nabývá morfologických kategorií: rod, formu pro jednotné 

a množné číslo, tvary pro vyjádření určenosti. 

                                                 
1 J. Hrbáček se používání termínu akronymum vyhýbá kvůli jeho nejednotnému obsahu (Hrbáček 
1979, s. 52), naopak F. Daneš jej považuje za vyhovující (Daneš 1989, s. 170). 
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 Nejvíce zastoupeným modelem iniciálových abreviatur je strukturní model, 

který se skládá zе 3 nebo 4 znaků. Hláskované zkratky, které mají více, než pět 

znaků jsou nepohodlné k vyslovování a fakticky se v ústním projevu nevyskytují, 

např. ЕЦНПКФФТП – Единен център за наука и подготовка на кадри по 

физика  и физикотехнически  проблеми, РНИСНП – Руски независим 

институт за социални и национални проблеми, РНПИСМП – Републикански 

научно-практичаски институт по спeшна медицинска помощ.  

 Pro hláskované iniciálové abreviatury je nejobvyklejší strukturní model 

složený ze tří a více znaků, např. 

V-К-К: ИММ  [`и-ме-м`е] – Институт по математика и механика, 

АСП  [`а-се-п`е] – Агенция София Прес, ОКС  [`о-ка-с`е] – Окръжен 

кооперативен съюз;  

К-К-V: ППИ  [п`е-пе-`и] – Полувисш педагогически институт, РМУ  

[р`е-ме-`у] – Районно митническо управление, МБИ  [м`е-бе-`и] – 

Междунараоден банков институт;  

К-К-К: СБР  [с`е-бе-р`е] – Специализирана болница за рехабилитация, 

ТБТ [т`е-бе-т`е] – Техническа безопасност на труда, МНК  [м`е-не-к`а] – 

Министерство на народната култура. 

U zkratky složené ze 4 znaků jsou možné varianty ve složení: 

 V-К-К-К, К-К-К-V, К-К-К-К. V případech, kdy je vokál ve středové 

pozici mezi konsonanty nepohodlnými pro výslovování, můžeme mluvit o smíšených 

abreviaturách, a to slabičně-hláskovaných, např. КОСМ [к`о-се-м`е] – Клон за 

обработка на скални материали, БОДК [б`о-де-к`а] – Бюро за обслужване на 

дипломатическия корпус. 

Slabičné iniciálové abreviatury  (akronymní abreviatury) mohou mít 

nejrůznější stavbu, podstatné je, aby kombinace zvuků byla lehce vyslovitelná 

a tvořila slabiku (slabiky). Iniciálové zkratky složené ze dvou znaků, patří mezi 

slabičné v případě, že jsou složené ze dvou vokálů, např. АО [а`о] – Атамно 

оръжие, ЕИ [е`и] – Електроимпулсатор, ЕО [е`о] – Електронен осцилатор. 

Slabičná výslovnost u  zkratеk složených z vokálu a konsonantu je ojedinělá, např. 

ЕС [ес] – Единна система.  

Pro slabičné iniciálové zkratky je nejcharakterističtější stavba ze tří a více 

znaků. Můžeme zaznamenat následující formální modely:  
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K-V-K : НИК [ник] – Национална избирателна комисия; 

V-K-K : АРС [арс] – Авиационен ракетен снаряд ‒rozšířen též 

u  hláskovaných abreviatur; 

V-K-V : АРА [ара] – Асоциация на рекламните агенции ‒ tento typ zkratky 

má často i variantu, která se vyslovuje jako hláskovaná zkratka [а-eр-а]; 

V-V-K : ИУП [и`уп] – Институт за учители по практика; 

K-V-V : ЗАИ [зай] ‒ Завод за абразивни инструменти; 

V-V-V : ЕОИ [е`ои] – Електронна обработка на информация. 

Zkratky, které se skládají z více znaků, mají tendenci ke tvoření slabik. Ve 

zkratkách složených ze čtyř znaků obsahující pouze jeden vokál (ЦЛАП [цлап], 

КИМС [кимс]) je vokál na druhé nebo třetí pozici. Obsahují-li více vokálů, mohou 

mít nejrůznější zvukovou stavbu, např. ЦЛАФИ [цлафи] ‒ Централна 

лаборатория за агрофизически изследвания, НИПКТИК [нипктик] ‒ 

Научноизследователски, проектноконструкторски и технологичен институт 

по корабостроение, ОСНАА [оснаа] ‒ Организация за солидарност на 

народите от Азия и Африка, ЕАСИТ [еасит] ‒ Единна автоматизирана 

система за информация в транспорта, АТЕЦ [атец] ‒ 

Атомнотоплоелектрическа централа. 

 V některých případech můžeme u  iniciálových zkratek pozorovat vznik 

celých hnízd, a to za pomoci stejného strukturního modelu. Tyto zkratky označují 

různé druhy jednoho rodového pojmu. Tu část, která se v těchto zkratkách opakuje, 

přirovnávají L. Krumova a M. Čoroleva k slovotvorné osnově obyčejných slov, např. 

z ЕЦ – Електрическа централа – ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, КЕЦ, ПАВЕЦ. Nicméně 

složení abreviatury je otázkou celého plného znění. Tento jev je typický jak pro 

hláskované, tak i pro slabičné abreviatury. 

 Slabičné abreviatury se velmi lehce lexikalizují, a to díky tomu, že se 

vyslovují jako slova obyčejná, jednoslabičná, s nejasnou vnitřní formou. Lehce 

získávají své paradigma a často se graficky prezentují jako běžná slova (zápisem 

malými písmeny), např. вуз, вец, тец, зил. 

 Iniciálové zkratky vznikají většinou v písemném projevu, a až následně 

přecházejí do projevu ústního, přičemž tento proces nemusí být nijak dlouhý. Jedná-

li se o zkratku, která je pohodlná pro vyslovování, stává se aktivní v ústním projevu 

hned od svého vzniku. Nejprve v užším kruhu uživatelů (např. jde-li o odborný 
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termín), pak postupně rozšiřuje svůj výskyt. Utvrzení výslovnosti dané abreviatury je 

první podmínkou pro její lexikalizaci. 

Jakým způsobem probíhá proces lexikalizace, názorně demonstruje kategorie 

rodu (viz též kapitolu 4.2.). U nelexikalizovaných zkratek je rod nesamostatný a je 

tedy určen na základě rodu hlavního slova výchozího pojmenování, kdežto 

lexikalizované zkratky mají samostatný rod určený na základě zvukové formy 

zkrácené jednotky, např. БТА [бе-те-а] ‒ Българска телеграфна агенция neboť 

určující je slovo агенция (БТА е издала нов брой на списание „Литература, 

изкуство и култура.“; ЗМТ [зе-ме-те] ‒ Завод за минерални торове je 

maskulinum, určující je slovo завод (ЗМТ е обявил стойността на акциите си.). 

Vývoj kategorie rodu je v souladu s vývojem ostatních gramatických kategorií.  

Jsou-li zkratky v roli proprií, jsou neutrální k opozici singulár‒plurál, postupnou 

lexikalizací získávají formy jak pro singulár, tak pro plurál s odpovídajícími 

morfologickými ukazateli. Svou sémantiku si zachovává i gramatická kategorie 

určenosti, u  zkratek však pozorujeme jistý rozdíl v morfémech vyjadřujících tuto 

kategorii (podrobněji viz kapitolu 4.2.; srov. též Kalajdžievová 2005, 2006, 

Krumova, Čoroleeva 1982). 

Část iniciálových zkratek vzniká jako krátké zástupky plných názvů, část – 

méně početná, vzniká jako jediný název dané entity (např. názvy aut, strojů, letadel 

aj.). Do této skupiny patří také větší část abreviatur cizího původu, které se přejímají 

samostatně bez přímé návaznosti na jejich plné názvy. 

 Často se jedná o internacionální iniciálové zkratky (existují ve více 

spisovných jazycích), které vedle úspornosti mají také vlastnosti, které jsou projevem 

internacionalizace jazyka. Přejímání a užívání těchto zkratek je společným rysem 

bulharštiny a češtiny (podrobněji k tématu viz 3.2.1., 5.3.). 

 Mezi obory a oblasti s vysokým počtem těchto zkratek patří počítačová 

technika, informační a komunikační technologie. Tyto zkratky jsou z velké části do 

bulharského jazyka přejímány zpravidla z angličtiny bez jakékoli úpravy (nejsou 

překládány ani transliterovány, např. DVD, GSM, WAP, RAM, MP3, PR apod., 

podrobněji viz kapitolu č. 4 Abreviace a jazyková dynamika). 

V těchto případech terminologická jednotka zůstává v anglickém jazykovém 

systému, což nečiní problém uživatelům výpočetní techniky, neboť částečně sdílejí 

skupinový bilingvismus (Kirova 2004). 
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 Abreviace  internacionální povahy je široce zastoupená i v ústním projevu. 

Abreviatury přejaté z anglického jazyka začínají fungovat jako slova plnovýznamová 

a stále častěji jsou zahrnovány do výkladových slovníků. Ve slovníku neologizmů 

(РНДЗ 2001) jsou uvedeny abreviatury Си Ди, Джи Ес Ем, Ди Ви Ди apod. 

Takovýto zápis zkratky, tedy za pomoci slabik, se však vyskytuje jen ojediněle. Ve 

většině případů je v bulharských textech (a to nejen v rámci počítačové komunikace) 

použita zkratka v latince. Dokonce získávají formy pro rod, číslo a určenost, což 

z nich činí skutečná substantiva, např. Всяка MP3ка трябва да се прослуша много 

внимателно. RAM-а си го пише DDR400 (podrobněji viz Kirova 2004; kapitolu 

č. 4). 

 Internacionální zkratky přejaté z anglického jazyka jsou v bulharštině 

vyslovovány v souladu s výslovností v jazyce výchozím, např. CD [с`и-д`и], PR 

[п`и-`ар], GSM [дж`и-ес`ем] (podrobněji viz kapitolu 5). V českém jazyce je 

výslovnost slabičná po jednotlivých hláskách zkratky, dle výslovnosti písmen 

abecedy: GSM [g`e-es-em], MMS [em-em-es], MP3 [em-pé-tři], SMS [es-em-es] atd. 

Stále častěji se však uplatňuje i původní anglická výslovnost, např. CD [cé-dé]  

i [sí-dí], DVD [dévédé] i [dývídý], PC [pécé] i [písí]. Tj. je uplatňována variantní 

výslovnost v souladu s původní anglickou výslovností, přizpůsobenou artikulačním 

modelům českého respektive bulharského jazyka. Tento trend na materiálu 

slovenského jazyka popisuje K. Buzássyová: „Vo všeobecnosti možno povedať, že 

v slovenčine sa prevzaté internacionálne lexikálne jednotky pomerne rýchlo 

pravopisne adaptujú jednak podľa približnej výslovnosti v jazyku pôvodu, jednak 

tak, že aj výslovnosť v slovenčině sa prispôsobuje písanej podobe slova.“ 

(Buzássyová 2003, s. 7). 

Tento trend není vlastní pouze zkratkám z výpočetní techniky a oboroů 

spjatých s infomačními technologiemi, změny ve výslovnosti můžeme pozorovat 

i u  zdomácnělých slov, např. USA [ú-es-á] i [ jú-es-ej], NHL [en-há-el] i [en-ejč-el] 

apod. a to díky zesíleným kontaktům s cizojazyčnou komunikací (podrobněji viz 

Kochová 2003, s. 157‒165). V některých případech lze hovořit o druhotné anglitizaci 

výslovnosti (podrobněji viz Rangelova 2003, s. 231).  
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3.2.2.2. Skupinové zkratky 

Skupinové zkratky vyvolávají největší diskuse – v bulharské lingvistické 

literatuře jsou popisovány pod různými názvy: zkratky smíšeného typu (съкращяния 

от семсен тип, SSBJ 2003 nebo смесени сакращения, Krumova, Čoroleeva 1977), 

částečně zkrácená slova (полусакратени думи, Jordanova 1980), slabičné zkratky 

(сричкови сакращения, Radeva 1991, ESBJ 2000), skupinové zkratky (групови 

съкращения, Krumova, Čoroleeva 1982, Čoroleeva 2006). Ve své podstatě však 

každý z uvedených názvů akcentuje jednotlivé vlastnosti, které je odlišují od zkratek 

ostatních. 

Jako společný rys pro všechny tyto zkratky vidíme skutečnost, že se jedná 

o slova vzniklá kombinací jednotlivých částí víceslovného pojmenování nebo z části 

a celého výchozího pojmenování. Na rozdíl od zkratek iniciálových se do stavby 

zkratky zapojují celé skupiny písmen a ne pouze počáteční písmena. 

V české jazykovědné tradici jsou zahrnovány mezi zkratky fonické, tj. jako 

jeden z podtypů této třídy. „Fonické zkratky jsou již v plném smyslu zkratkovými 

slovy, neboť mají i po stránce zvukové a tvaroslovné charakter slova. Zvukově se 

realizují podle psané podoby nezávisle na nezkrácené podobě, a protože bývají 

přímým názvem, ztrácí se často vědomí o jejich původu. …Do jejich věcného okruhu 

patří hlavně názvy podniků, institucí a výrobků, nezřídka v této době přejímaných 

z cizích jazyků“ (M Č 1986, s 522‒523.). 

V mnoha případech jsou odtržené části samostatné slabiky, např. 

фотокамера – фо-то-граф-ска камера. Podstatná část zkratek však vzniká spíše 

spojením skupiny písmen (které neodpovídají slabikám ani morfémům) a celého 

slova, např. рeдколегия ‒ редакционна колегия, профсъюз – про-фе-си-о-на-лен 

съюз, компартuя ‒ Комунистическа партия apod. Takto vytvořené výrazy 

opravňují některé autory nazývat je skupinovými zkratkami. V bulharské jazykovědě 

jsou používány termíny oba – групови i сричкови съкращения (podrobněji viz 

Radeva 1991, s. 54). 

U velkého počtu takto vytvořených výrazů, odtržený formant neodpovídá 

slabičnému dělení motivujícího slova, z tohoto důvodu se stejně jako L. Krumova 

a M. Čoroleeva (Krumova, Čoroleva 1982) přikláníme k termínu skupinové zkratky. 

 Skupinové zkratky jsou velmi blízké původním složeným slovům. Některé 

z nich lze jen velmi těžko jednoznačně zařadit mezi zkratky nebo slova složená. 
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Kritériem pro zařazení by měla být existence ukazatele o proběhlé abreviaci, je tedy 

zapotřebí stanovit, zda daná jednotka obsahuje abreviační morfém či nikoliv. 

Výše zmíněné autorky zastávají názor, že pokud daná jazyková jednotka 

figuruje jako komponent při slovotvorbě složené jednotky dvěma svými variantami – 

plnou a zkrácenou, pak v prvém případě vzniklá jednotka je složené slovo 

a v případě druhém slovo zkratkové, např. 

селски – (селск-) селскостопански  

(сел-)  селсъвет 

здравен ‒ (здравн-) здравнохигиенен 

  (здрав-)  здравпункт 

драматичен – (драматичен-) драматичнотанцов 

(драм-)   драмсъстав 

строителен ‒ (строителн-)  строително-монтажен 

 (строй-)  стройпункт  

(srov. Krumova, Čoroleeva 1982, s. 84) 

Z uvedených příkladů L. Krumova a M. Čoroleeva vyvozují následující závěr 

‒ pokud označíme plnovýznamovou část (variantu), která je totožná se základem 

slova M, a zkrácenou M1, pak M1 je vždy částí (fragmentem) M. M je kompozitním 

komponent a M1 je abreviačním morfémem, který neodpovídá morfémovému ani 

slabičnému členění slova (srov. Krumova, Čoroleeva 1982, s. 84). 

 Vzhledem k tomu, že u  tohoto typu není uplatňováno tradiční fonetické (po 

slabikách) ani morfologické (po morfémech) dělení slov, je těžké určit jednotlivé 

slovotvorné modely, podle kterých dochází k utvoření zkratek skupinových. Při 

klasifikaci jsme taktéž vycházeli především z prací L. Krumové a M. Čoroleevové 

(Krumova, Čoroleeva 1977, 1982), a Jordanova (Jordanova 1980). Supinové zkratky 

v bulharštině jsme se podle způsobu jejich tvoření rozdělili do 5 základních skupin. 

1) Zkratky vzniklé ze začáteční části prvního komponentu (případně 

začátečních částí dalších komponentů) víceslovného pojmenování a celého 

komponentu (celého posledního slova) výchozího víceslovného pojmenování. Např. 

медсестра ‒ медицинска сестра 

медпункт ‒ медицинску пункт 

политбюро ‒ политическо бюро 

жилфонд – жилищен фонд 
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Софжилфонд – Софийски жилищен фонд 

Spojování jednotlivých komponentů může být bezprostřední nebo za pomoci 

interfixu -o-, např. Корабоимпекс → Кораб‒о‒им‒пекс (внос ‒ импорт и износ ‒ 

експорт на всички видове морски и плавателни съдове), obdobně лесоимпекс 

nebo лесоинжинерство atd. 

2) Dalším typem skupinových zkratek jsou zkratky vzniklé za pomoci 

abreviace a kompozice (ve významu ruského termínu словосложение), podrobněji 

viz Krumova, Čoroleeva 1982, s. 86; Angelova, Atanasova 1992, s. 442. Tento typ je 

v bulharském jazyce velmi produktivní, pravděpodobně pro svou jasnou strukturu. 

Zkratky zachovávají své slovotvorné vlastnosti a flexi. 

Skupinové zkratky jsou také produktivní při tvorbě apelativ (na rozdíl od 

ostatních typů skupinových zkratek). V. L. Voroncova popisuje tento typ 

v mezinárodním kontextu a uvádí, že useknuté kořenové elementy cizích 

internacionálních slov jako jsou авто-, аудио-, видео-, радио-, фен-, електро-, 

фото-, био-, зоо-, хард-, соц- atd. jsou mimořádně produktivní a tvoří otevřené 

řady, které se neustále doplňují (Voroncova 1964, s. 93‒106). Mohou obsahovat 

desítky a v některých případech i stovky slov (k tématu viz také kapitolu 2.2. 

Abreviace jako druh slovotvorby). 

V. L. Voroncová nazývá tyto produktivní useknuté části, které se postupně 

odtrhly od plných slov a staly se svým způsobem samostatnými elementy jazyka, 

„lexiko-morfémy“ (Voroncova 1964, s. 101). Tj. považuje je za jednotky, které jsou 

na rozhraní mezi morfémy a slovy. Za jejich pomoci se tvoří slova, která sice mají 

souvislost s abreviací, ve skutečnosti ale nikdy neměly nezkrácený, plný ekvivalent 

(viz též Rudnik-Karvatova 2008, Avramova 2003, L. Selimsky 2003, K. Waszakowa 

2003). 

Podle tohoto vzoru vznikají stále nové a nové názvy jako např. 

автокомпютър, аудиопират, кинохит, биопродукти, соцарт atd. I takto 

vzniklá slova L. Krumova a M. Čoroleeva podmíněně zahrnují do systému zkratek, 

i když ve skutečnosti nejsou bezprostředním výsledkem abreviace. Jsou s ní spojeny 

pouze prostřednictvím geneze svého prvního komponentu (Krumova, Čoroleeva 

1982, s. 87). Tyto zkrácené prvky navíc nemají jednoznačnou morfémovou 

charakteristiku – kořeny a prefixi (podrobněji viz Martincová 1974, Avramova 1999, 
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2003, Kolkovska 2003, Rangelova, Janovec 2005). Domníváme se, že nejvhodnější 

je nazývat je jazykovými formanty (k tématu viz také kapitolu 3.2. a 3.2.1). 

Po roce 1989 lze pozorovat v bulharštině nárůst tohoto typu abreviačních 

útvarů, které jsou tvořeny internacionálními prefixoidy. Méně produktivní jsou 

apelativa tvořena dle modelu useknutá část + plnovýznamové slovo např. соцлидер, 

спецполицай, онкоболни. Některá slova s touto strukturou, většinou převzatá do 

bulharštiny z ruského jazyka (po 9. 9. 1944), se postoupně přesouvají na okraj slovní 

zásoby a stávají se slovy zastaralými, příp. historizmy: агитгрупа, селсъвет, 

оргбюро. 

3) Třetím typem jsou zkratky vzniklé ze začátečních částí jednotlivých 

komponentů víceslovného pojmenování. Tímto způsobem se zkracují jak atributivní 

spojení, tak i jmenná slovní spojení se souřadicím vztahem. Např.  

Елка – електронен калкулатор, 

Винком ‒ Винарски комбинат, 

Винпром ‒ Винарска промишленост, 

Битхим ‒ битова химия. 

Tento typ je poměrně produktivní, ale pouze při tvorbě podstatných jmen 

vlastních, tímto způsobem vznikají především názvy obchodních a výrobních 

podniků, institucí, různých organizací a sdružení. Při jejich slovotvorbě se aktivně 

uplatňují morfémy, které vznikly abreviací a následně začaly fungovat jako 

samostatné slovotvorné elementy. Např. L. Krumova a M. Čoroleeva u  elementu 

строй-, -строй, což je useknutá část slova строителство uvádějí řadu 

zkratkových slov – proprií: Хидросторй, Трансстрой, Техноекспортстрой, 

Cофболстрой, Морстрой, Минстрой, Паркстрой, Ремонтстрой, 

Метрострой, Пещеремонтстрой, Металстрой, Балканстрой, Инжстрой, 

Водсторй (Krumova, Čoroleeva 1982, s. 88). Pro představu produktivnosti 

zmíněného slovotvorného elementu doplňujeme příklady z dnešního jazyka: 

Пещострой, Мостстрой, Стройимпекс, Стройинвест, Стройкомбинат, 

Стройматметиз, Строймонтаж, Стройпътмаш, Стройснаб atd. Většina 

těchto názvů vznikla, aniž by kdy existovaly jejich nezkrácené varianty. 

Dalšími velmi produktivními abreviačními morfémy jsou také -импекс, -

проект, -пром, пром-, -кооп, transkribovaný základ slova булгар-, kořenový 

morfém балкан- a další. 
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Tento typ abreviace se někdy využívá i pro tvorbu jmen vlastních osob. Nové 

jméno vzniká ze začátečních částí dvou nebo tří jmen, např. Сияна – Сийка и Яна, 

Геомар – Георги и Марко. 

4) Zkratky vzniklé ze začáteční části prvního komponentu a koncové 

části druhého komponentu motivovaného slovního spojení, např. 

мотел – моторизиран хотел 

мопед – моторен велосипед 

банкомат ‒ банков автомат 

Булфон ‒ Bulgaria  telefon 

Tento způsob slovotvorby je do značné míry ovlivňován západoevropskými 

jazyky, produktivní je také v jazyce ruském. Vzhledem k tomu, že takto vytvořená 

slova jsou především názvy nových jevů, můžeme předpokládat, že jeho aktivita 

i nadále poroste. 

Mluvnice češtiny nazývá tento typ výrazů „staženiny“ dvojslovných spojení, 

v nichž začátek prvního slova je spojen s koncem slova druhého, obvykle v místě 

společné „opěrné“ hlásky, např. smog – smoke +  fog, osram – osmium +  wolfram 

(MČ 1986, 524) 

5) Zkratky vzniklé vzájemným působením abreviace a sufixace. Tento způsob 

není příliš obvyklý, příkladem je např. název stomatologického přípravku 

Мараславин vznikl kombinací useknuté části příjmení Mary Slovové, která jej 

vyvinula, a sufixu –ин (Мара Славова → Мара+Слав+ин). 

 Srovnáme-li skupinové zkratky s ostatními typy zkratek, lze poukázat, že 

mají největší sémantickou samostatnost, neboť se jedná o samostatná slova apelativa 

i propria, která mnohdy nemají nezkrácený ekvivalent. V neposlední řadě, je třeba 

rovněž připomenout, že jistá část přejatých skupinových zkratek, je pro nositele 

bulharského jazyka známá pouze ve své zkrácené formě (s neprůhlednou stavbou), 

např. напалм ‒ aluminium salts of naphthenic and palmitic acids, гестапо ‒ 

Geheime Staatspolizei (Тайна държавна полиция по времето на фашисстката 

диктатура в Германия), колхоз – Колективное хозяйство (Колективно 

земеделско стопанство) apod. 
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3.2.2.3. Smíšené zkratky 

Tento typ zkratek vzniká současným působením iniciálové amorfémové 

abreviace. Cílem je vytvoření zvukomalebného slova – zkratky. 

Termín „morfémová abreviace“ je použit v širokém slova smyslu, protože 

useknuté části jsou pouze v některých případech abreviačními morfémy, např. 

НИИТМАШ i Ниитмаш [Ниитмаш] – Научноизследователски институт по 

технология на машиностроителство; НИПРОРУДА i Нипроруда [Нипроруда] 

– Научноизследователски и проектноконструкторски институт за рудодобив 

и обогатяване; ОНИМТСЕЛМАШ i Онимселмаш [Онимселмаш] – Обединен 

научноизследователски и проектно-конструкторски институт по 

механизация, тракторно и селскостопанско машиностроение (Krumova, 

Čoroleeva 1982, s. 93). 

Zkratky, v nichž figuruje abreviační morfém, jsou na rozhraní mezi dvěmi 

velkými skupinami abreviatur – iniciálovými a skupinovými. Proto, jak je patrné 

i z příkladů, nemají ustálenou grafiku. Objevují se zapsané jak velkými písmeny, tak 

i malými. 

L. Krumová a M. Čoroleevová, uvádějí i další typ smíšených zkratek, jako 

jsou např. ТЕКА – Термокопиращ апарат; НИПКИЛЕТ – 

Научноизследователски и проектно-конструкторски институт по леярска 

техника. Tyto zkratky jsou kombinací iniciály s druhým písmenem (většinou 

vokálem) některého komponentu výchozí osnovy (Krumova, Čoroleeva 1982, s. 94). 

Smíšený typ zkratek není početný, ale podle výše zmíněných autorek je 

důkazem toho, že se při tvorbě nových slov pomoci abreviace hledají nejrůznější 

formy a kombinace tak, aby nově vzniklé jazykové jednotky byly co možná 

nejpodobnější přirozeným slovům. 
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4. SÉMANTICKÁ , GRAMATICKÁ A  STYLISTICKÁ 

CHARAKTERISTIKA ZKRATEK  

 

 

4.1. Sémantická charakteristika 

4.1.1. Obecná charakteristika 

Nedílnou součástí popisu abreviatur je i jejich charakteristika sémantická, 

gramatická a stylistická. Za tímto účelem je třeba odpovědět na otázky tupu: jaké je 

místo zkratek v lexikálním systému jazyka, ke kterým skupinám lexika patří na 

základě svého lexikálního významu, a to především u  těch zkratek, které jsou blízké 

nebo jsou přímo na stejné úrovni jako ostatní lexémy (zejména zkratky lexikální). 

Důležité je rovněž postihnout význam zkratek ve vztahu k nezkráceným motivujícím 

pojmenováním. 

Je třeba si také povšimnout, jaké je jejich postavení v síti základních 

lexikálně-sémantických vztahů, jako jsou polysémie, synonymie, homonymie 

a antonymie, včetně otázky tautologické a semitautologické syntagmy. 

Další důležitý úkol je postihnout jejich gramatickou charakteristiku, která 

není u  jednotlivých typů stejná, neboť tato charakteristika úzce souvisí se stupněm 

jejich lexikalizace. Nutnost provést bližší charakteristiku stylistickou je vyvolána 

zejména dynamickým charakterem abreviatur, který vede k aktivnějšímu požívání 

zkratek i v oblastech a sférách, které nebyly pro zkratky zcela typické. 

Podstatná je také otázka významu zkratek ve vztahu k nezkráceným 

motivujícím pojmenováním (v systému pojmenovacích prostředků), tedy otázka, zda 

je zkratka zcela novým pojmenovacím prostředkem nebo se jedná pouze o variantu 

motivujícího pojmenování, příp. o jeho zástupku. Přičemž je zapotřebí přihlédnout 

také k okolnosti, že zkratka může být v úzu aktivněji používána než její motivující 

pojmenování, i když ve vztahu k motivujícímu pojmenování se jedná o sekundární 

prostředek (srov. Hrbáček 1979). 

Například V. V. Borisov chápe zkratku jako samostatnou lexikální jednotku, 

u  níž je zřejmá zvuková a významová jednota obdobně jako u  jiných slov. 

Poukazuje na to, že zkratka není významově závislá na motivujícím pojmenování, 
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protože význam zkratky může uživatel jazyka znát, i když nezná výchozí motivující 

pojmenování. Domnívá se, že význam zkratky není spojen s jednotlivými 

komponenty zkratky, ale s celou zvukovou podobou zkratky (Borisov 1972, s. 92). 

J. Hrbáček k tématu uvádí, „že proces komunikativního šíření zkratky, který 

může být provázen ztrátou povědomí souvislosti mezi zkratkou a úplným 

pojmenováním, nemění její systémový význam. Ten je vzhledem k frekvenci zkratky 

v projevech konstantní, je dán vztahem zkratky k plnému pojmenování a přes ně 

k denotátu,…“ (Hrbáček 1979, s. 67) a to nezávisle na tom, zda si uživatelé vztah 

s motivujícím pojmenováním uvědomují, protože správné užívání zkratky není 

podmíněno znalostí výchozího pojmenování, ale znalostí denotativního významu 

zkratky. Nicméně u  iniciálových zkratek, u  kterých uživatel nezná motivující 

pojmenování, vnímá jednotlivé iniciály jako zástupce slov, ze kterých se skládá plné 

motivující pojmenování. 

„Na způsob, jakým si uživatel uvědomuje vztah zkratky k plnému 

pojmenování, má rozhodující vliv poměr jazykového materiálu obou typů 

pojmenování, tj. značkovitost, či popisnost zkratky.“ (Hrbáček 1979, s. 69). Rozdíl 

mezi těmito dvěma charakteristikami není ale zcela vyhraněný, záleží také na stupni 

fragmentárnosti jednotlivých komponentů. 

Podstatná část zkratek, kterými se zabýváme, patří mezi podstatná jména, 

z hlediska pojmenovacích typů je můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin na 

apelativa a propria. 

 Zkratky, které fungují jako podstatná jména obecná, která označují zpravidla 

třídu denotátů, mají charakter apelativ, např. ЕГН ‒ единен граждански номер, 

ЕООД ‒ Еднолично дружество с ограничена отговорност, ЕЦ ‒ Електро 

централа. 

Převážná část abreviatur apelativní povahy má terminologický charakter. Jsou 

pro ně charakteristické vlastnosti ostatních terminologických jednotek a tvoří dílčí 

lexikálně-sémantické skupiny. Jak jsme již dříve uvedli, používání zkratek jako 

termínů je výhodné především proto, že jsou jednoznačně spjaté se svým obsahem, a 

v té které terminologické soustavě jsou obvykle jednoznačné.1 Naplňují tedy 

požadavky terminologických soustav (srov. Krumova, Čoroleeva 1982, s. 95). 

                                                 
1 Jeden znak → jedno označované. 
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Zkratky, které jsou především názvy podniků, institucí, politických stran, 

sdružení a uskupení, tj. jsou podstatná jména vlastní, mají charakter proprií , např. 

СДС ‒ Съюз на демократичните сили, ФБР ‒ Федерално бюро за разследване. 

„Dynamika této skupiny je silně vázaná na dynamiku mimojazykové skutečnosti, 

neboť fungování vlastního jména je zpravidla velmi úzce vázané na existenci 

pojmenovávaných entit, které mohou vznikat a zanikat v historicky krátkém časovém 

úseku…“ (Rangelova 2011, viz též Knappová 2000). Je řada institucí, které již 

neexistují, ale z různých důvodů jejich názvy jsou stále textovým faktem, např. БКФ 

‒ Балканска комунистическа федерация, АП ‒ Агитация и пропаганда (отдел), 

IPB, a. s. ‒ Investiční a poštovní banka, akciová společnost, DPM ‒ Dům pionýrů 

a mládeže, OF – Občanské fórum. 

Okruhy do kterých lze tematicky zkratky řadit jsou různorodé. Již v roce 1940 

L. Cejp píše: „Oblastí, ve kterých se zkratky vyskytuj, je hodně a zdá se, že jejich 

počet neustále vzrůstá.“ (Cejp 1940, s. 38). 

Z dnešního pohledu jsou zkratky aktivní především v následujících oblastech 

(uvádíme vždy příklady z obou námi sledovaných jazyků): 

• tituly: доц., д-р, инж. ‒ Doc/doc., Dr./dr., Ing./ing.; 

• zkratky společenského styku: г-н, г-жа ‒ p., pí; 

• zkratky jmen podniků, institucí, politických stran: ДАНО (Демократична 

алтернатива за национално обединение), БАН (Българска академия на 

науките) ‒ ČSSD (Česká strana sociálně demokratická), AV ČR (Akademie 

věd České republiky); 

• zkratky paktů, smluv, mezinárodních spolků: ГАТТ (General Agreement on 

Tariffs and Trade, Общо споразумение за митата и турговията), АСЕАН 

(Association of South-East Asian Nations, Асоциация на страните от 

Югоизточна Азия) ‒ GATT (Všeobecná dohoda o clech a obchodu), ASEAN 

(Sdružení národů jihovýchodní Asie); 

• zkratky jmen osobních ‒ iniciály, monogram, šifra: П.Р.С. (Петко Рачев 

Славейков), В.Л. (Васил Левски) ‒ TGM (Tomáš Garyk Masaryk); 

• názvy svátků, akcí, výročí: ЧРД (Честит рожден ден), ВОСР (Велика 

октомврийска социалистическа революция), ЧНГ (Честита Нова 

Година) ‒ MDŽ (Mezinárodní den žen), VŘSR (Velká říjnová socialistická 

revoluce); MDD (Mezinárodní den dětí); 
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• značky v širokém smyslu oborové: měr, měnových jednotek, značky odborné 

(např. matematické а fyzikální veličiny, chemické prvky a symboly, hudební 

značky, některé orientační značky, astronomická tělesa a seskupení atp.): cm, 

kg, Fe (železo), © copyright (autorská práva), Ω ‒ ohm ve fyzice; prostorový 

úhel v geometrii, omega baryon v částicové fyzice, značení asymptotického 

chování funkcí v matematice a informatice; pp - pianissimo (velmi slabě), Cl. 

– clarinetto (klarinet). 

• značky písmenné a ideogramy (platící i mimo jazykové projevy): poznávací 

značky států/uskupení na dopravních prostředcích (auta, vlaky, letadla), kódy 

měn, výstražné značky, výstražné dopravní značky, některé orientační 

značky: лв. (v běžném styku) ‒ BGN (bankovní sektor), § ‒ paragraf, Kč 

(v běžném styku) – CZK (bankovní sektor), BG, CZ, EU (mezinárodní 

označení států / uskupení). 

 

                

               

 

Odkazujeme také na typologii tematickou uvedenou v kapitole 2.3.2. (s. 49), 

která dělí abreviatury podle oblastí a sfér života ve kterých se nejvíce používají. Za 

abreviaturu ve zmíněné klasifikaci je považováno každé slovo, u  kterého je přítomno 

zkrácení oproti výchozímu slovu nebo slovnímu spojení, ale není d o ní zahrnuta 

abreviace grafická, jako je tomu ve zde uvedené klasifikaci. 

Oba typy, abreviatury apelativní povahy (terminologické názvy) a velká část 

abreviatur propriální povahy projevují polysémantické vztahy obdobným způsobem. 

Odvozené významy vznikají především na základě metonymie a synekdochy. 

Zkratky ‒ propria zahrnujeme k samostatným věcným oblastem, které patří 

do onomastického prostranství. Abreviatury jsou většinou názvy neživotných entit, 

předmětů. Systémový význam většiny abreviatur odpovídá významu motivujícího 
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pojmenování, ze kterého jsou dané zkratky vytvořeny. Např. БДЖ znamená 

Български държавни железници (Bulharské státní železniční dráhy), z tohoto 

spojení také zkratka vznikla, stejně jako v č. ČD má stejný význam jako České dráhy 

(srov. Hrbáček 1979). V mnoha případech jsou abreviatury na rozhraní mezi proprii 

a apelativy, tj. některé zkratky – firemní názvy se mohou změnit v název celé 

kategorie produktů nebo služeb dané firmy. \z lingvistického hlediska můžeme 

přechod proprií v apelativa nazvat apelativizací (srov. Bakardžieva 2012, s. 10, 

Hovorková 1988, Avramova 2003). Zpravidla dochází také k rozšíření jejich 

významu. Např. BOTAS a.s. (od roku 2001) je obuvnický podnik se sídlem ve 

Skutči, zaměřený na výrobu sportovní obuvi, který od roku 1963 vyráběl obuv této 

značky. Název byl vytvořen ze spojení BOTA-Skuteč nebo BOTA-Sportovní. Tato 

sportovní bota se stala natolik oblíbenou, že její obchodní značka BOTAS se stala 

označením sportovní obuvi tohoto typu ‒ botasky. Obdobně slovo karma je v Česku 

zobecnělý název pro průtokový ohřívač vody, jeho pojmenování vzniklo 

apelativizací jména firmy Karma, motivováno jménem majitele a původního výrobce 

‒ Karla Macháčka. Význam zkratkového slova karma dnes je „plynový průtokový 

ohřívač vody“, tedy motivace výchozím pojmenováním nemusí vždy konstituovat 

systémový význam zkratky (srov. Hrbáček 1979). Apelativizace u zkratek probíha 

oběma způsoby: 1) jako jednoduché zeslovnění (MAN → man (nákladní automobil), 

2) za pomoci afixace (TU → tůčko, s.r.o. → eseróčko, CD → cédéčko, GAZ → 

gazík). Nejčastějším případem apelativizace zkratek v č. je zeslovnění pomocí 

afixace. 

Ze sémantického hlediska můžeme zkratky, které se chovají jako přirozená 

slova nebo která jsou jako taková nositeli jazyka pociťována, řadit k různým 

lexikálním podskupinám – terminologické názvy, vlastní jména a jména přechodná 

mezi apelativy a proprií. Všechny tyto zkratky však mají společné sémantické rysy – 

pojmenovávání konkrétního objektu a těsný vztah mezi jazykovým znakem – 

názvem a předmětem, denotátem. 

 

4.1.2. Lexikálně-sémantické vztahy u abreviatur  

Projevy polysémie u  terminologického lexika ovlivňuje fakt, že pro znak-

termín je charakteristická jednoznačnost vzájemného vztahu mezi označovaným 

a označujícím, což omezuje možnost vzniku polysémie. Přesto však můžeme 
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i u  terminologických názvů v omezené míře polysémii pozorovat. Mnohoznačnost 

u  termínů obvykle nevzniká pomocí metafory, nýbrž je výsledkem přenosu významu 

na základě metonymie (včetně synekdochy). Pro účely této práce metonymií 

rozumíme přenášení významu na základě vnitřní souvislosti; synekdochou rozumíme 

případy, kdy celek je pojmenován označením části, souhrn označením jednotlivce, 

neurčitý počet určitým nebo obráceně (Filipec – Čermák 1985, s. 223, viz též 

Rangelova 2005, s. 148). Takto odvozené nové významy můžeme nalézt 

i u  některých druhů abreviatur (srov. Krumova, Čoroleeva 1982, s. 96). Nejčastěji se 

jedná o abreviatury, které jsou názvy podniků, organizací, škol, sdružení apod., 

u  kterých se na základě metonymie formuje nový význam, tedy „budova“, ve které 

má sídlo daný podnik, škola, organizace atd., např. МНП [м`е-не-п`е] 

1. Министерство на народната просвета.Работя в МНП-то. 2. Сградата, в 

която се помещава МНП. Срещнах го прeд МНП-то.; БТА [б`е-те-`а] 1. 

Българска телеграфна агенция. Съобщение на БТА. 2. Сградата, в която се 

помещава Българската телеграфна агенция. Полиграфическия комбинат е до 

БТА.; ВИТИЗ [витиз] 1  Висш институт за театрално изкуство. Завърши ВИТИЗ 

миналата година. 2  Сградата на ВИТИЗ. ВИТИЗ се нуждае от основна 

рекострукция. Obdobně v č. ČTK [čé-té-ká] 1. Česká tisková kancelář (agentura). 

ČTK přijme do svých řad mladé novináře., 2. Budova České tiskové kanceláře. 

Tisková konference se bude konat v ČTK od 16.00 hod. 

Rozvíjení sémantické struktury zkratky vyplývá z věcných souvislostí. 

Vhodným příkladem jsou případy, kdy zkratka firmy, podniku, výrobního družstva 

apod. získává význam podnikové prodejny, např. СБХ 1. Съюз на българските 

художници. Член съм на СБХ-то от 10 години. 2. Фирмен магазин на СБХ. 

Cувенирите за гостите от чужбина купихме от СБХ-то. nebo Спорттото 

1. Спортен тотализатор. Играя Спорттото всяка седмица. 2. Павилион за 

приемане на фишове за спортния тотализатор. Побързай, спорттото-то 

затваря в 18 часа. a po dalším přenosu se vyděluje další význam 3. Фиш за 

спортния тотализатор. Попълних едно спорттото. U tohoto výrazu dochází 

k druhotné abreviaci, neboť dnes se paralelně používá i samostatně „тото“: Играе 

тото всяка седмица.; Ще отида до тотото.; Ще пусна едно тото. Jak je 

z příkladu vidět, význam zkratky se vyvíjí od významu obecnějšího (více 

abstraktního) směrem k významu užšímu (konkrétnějšímu). 
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Dalším projevem polysémie u  zkratek jsou případy, kdy abreviatura – název 

instituce, organizace, podniku apod. získá užší význam, a to pobočka, oddělení 

daného podniku atd. Např. НОИ 1. Национално oсигурителен институт. НОИ 

изготви доклад за приходите през 2011-2012 год. 2. Местния клон на НОИ. 

Отивам до НОИ-то.; МВР 1. Министерство на вътрешните работи. 2. Всяко 

районно управление на МВР. 3. Сграда в която се помещава Министерството 

или районното управление. Obdobně v češtině PČR 1. Policie České republiky. 

2. Každá služebna PČR. 3. Budova, ve které sídlí centrála či pobočky Policie České 

republiky. 

U některých abreviatur také dochází k zúžení významu a současně i k vzniku 

odvozených významů, např. zkratka se začne používat jako název studijní disciplíny 

(předmětu) nebo jako název učebnice tohoto předmětu. Jedná se ovšem o názvy 

stylisticky příznakové, které se nepoužívají ve spisovné bulharštině. Např. ТММ ‒ 

Теория на механизмите и машините 1. Учебна дисциплина. Подготвен ли си за 

темемето? 2. Учебник по тази дисциплина. Дай ми до утре темемето си. 

Obdobně v češtině SPD 1. Strojírenství a průmyslový design – odborný předmět. Asi 

rupnu z espédé. 2. Pracovní materiály (sešity, nákresy) k danému předmětu. Nemám 

s sebou espédé. 

Velká část zkratek, které jsou názvy továren pro výrobu automobilů, motorek, 

strojů apod. jsou současně i označením jednotlivých modelů automobilů, motorek, 

strojů ap. Tedy zkratka názvu výrobce se stává názvem samotného výrobku, v mnoha 

případech, se jedná o jediný název (označení) daného výrobků, vhodným příkladem 

je např. zkratka БМВ, transliterovaná BMW (Bayerische Motoren Werke) 

1. Баварски машиностроителни заводи. 2. автомобил произведен в тези зеводи; 

ГАЗ 1. Горкиевски автомобилен завод. 2. Mарка автомобили произведени 

в този завод; v č. relativně nová zkratka HTC 1. High Tech Computers (Tchai-

wanský výrobce kapesních počítačů) 2. Chytrý mobilní telefon vyráběný touto 

společností. 

 Tedy zkratka ve významu modelu stroje je chápána jako vlastní jméno, ale 

využije-li se k označení různých druhů těchto strojů (k označení druhu, třídy entit) 

mění se propriální zkratka v apelativum, obdobně ГАЗ (Горьковский 

автомобильный завод, výrobce osobních a nákladních automobilů) je zkratka 

propriální, u  které se vyvíjí apelativní význam → nákladní automobil této značky ‒ 
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Газове-те са стабилни коли.; МАН (transliterovaná MAN – Maschinenfabrik 

Augsburg-Nürnberg) От товарните коли използваме галевно манове. Jak je vidět 

z uvedených příkladů, zkratky v odvozených významech nabývají charakter 

samostatného zkratkového slova – mají formy pro plurál a postpozitivní člen, 

zpravidla získávají také nový grafický vzhled ‒ jsou vypisovány malými písmeny 

jako slova obyčejná, např. ман – манове, газ – газове apod. (viz též Krumova, 

Čoroleeva 1982, s. 103‒104, G. Bakardžieva 2012, s. 12-13). Pro češtinu je 

charakteristické, že proces apelativizace bývá doprovázen slovotvorným 

zeslovněním, např. TU-134 (dopravní letoun značky Tupolev) – s tůčkem 104 to byly 

nejlepší roky, vzpomínali letci i letušky ve Kbelích.1 

V určitých podmínkách se sémantický potenciál může realizovat různým 

způsobem: v ojedinělých případech sledujeme vznik nových významů i na základě 

metaforického vztahu. Názvy některých organizací, institucí apod. se přenášejí na 

osoby, které zde pracují, např. фото kromě významu „fotografický ateliér“ je 

v běžně mluvené bulharštině používáno i ve významu „fotograf“ (srov. též Krumova, 

Čoroleeva 1977, 1982). 

Přenášení významu zkratky z pojmenování instituce na pojmenování 

příslušníka této instituce může vést k homonymnímu hodnocení zkratky, např. КАТ 

1. Контрол на автомобилния транспорт ‒ управление на МВР, 2. Служители на 

това управление, осъществяващи контрол над автомобилния транспорт. Např. 

В края на селото има КАТ (Na okraji vesnice je stanoviště pro kontrolu 

automobilové dopravy, tj. hlídka ‒ lidé kontrolující dopravu, příp. místo, budova, kde 

se tato hlídka nachází). Takovéto kontexty jsou však sémanticky značně 

kondenzované, a tudíž i neprůhledné, proto je pro označení osoby (příslušníka dané 

kategorie) běžnější používání odvozených slov, např. катаджия nebo v č. estébák: 

Той е катaджия от години. (osoba, která je zaměstnána u policie a provádí 

kontrolu automobilové dopravy, příslušník KAT); nebo např. НАСА (National 

Aeronautics and Space Administration, Национално управление по аеронавтика и 

изследване на космическото пространство) Централата на НАСА е във 

Вашингтон, ale НАСА е предавала на живо., tj. НАСА ve významu zaměstnanci. 

Obdobně v češtině z STB – Státní bezpečnost → estébák, tj. 'příslušník STB': Byl to 

estébák z přesvědčení. 

                                                 
1 www.vhu.cz/cs/novinky/1342 (18. 9. 2012). 
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Význam zkratky se také může vyvíjet a může dojít k významovému vzdálení 

zkratky od motivujícího pojmenování, z něhož zkratka vznikla, přičemž běžně 

dochází k metonymickému přenášení významu, např. z pojmenování firmy Jawa, 

Karma, Lux aj. na výrobek – jawa (motocykl), karma (ohřívač vody), lux (vysavač) 

(srov. též Hrbáček 1979, s. 68).  

Synonymii v pravém slova smyslu (významový vztah mezi jazykovými 

jednotkami založený na sémantické, slovnědruhové a syntaktické ekvivalenci) 

budeme u  zkratek hledat obtížně. 

Můžeme však hovořit o částečné synonymii mezi zkratkou a zkratkovým 

slovem, např. GSM ‒ джиесем, kdy GSM (Global System for Mobile 

communications) není označením sítě, ale telefonního přístroje: Подари на дъщеря 

си нов GSM. ,Джиесема ми се развали. Na první pohled je možné hodnotit tyto dvě 

podoby jako jako grafické varianty, ale bližší rozbor ukazujena na to, že jde spíše 

o synonyma, neboť zkratka GSM má dva významy 1. Komunikační síť ‒ Global 

System for Mobile communications.  В България GSM-мрежи се поддържат от 

следващи предприятия:…1 2. Telefonní přístroj. GSM-и по цени на едро и дребно, 

с  гаранция от световните производители Nokia…2. Джиесем jako zkratkové 

slovo se používá pouze ve významu telefonního přístroje, např. Таксаджия върна 

забравен джиесем. 

 Antonymie bývá u  zkratek stejně jako synonymie slabě zastoupená. Tyto 

vztahy se projevují specifickým způsobem na pozadí plného znění, tj. jsou možné jen 

natolik, nakolik mohou mít plné významy zkratek opozitní vztah. Antonymii jakožto 

významový vztah mezi jazykovými jednotkami založený na protikladu ‒ opozici je 

možné hledat ve specifických, specializovaných oborech, mezi zkratkami běžně 

používanými se nám vhodné příklady nalézt nepodařilo. Jako příklad antonymie lze 

uvést např. grafické zkratky z hudební teorie: p (piano, slabě) :: f (forte, silně) nebo 

matematické symboly +  (plus, kladný) :: – (minus, záporný). 

Projevy homonymie, tj. formální vztah mezi jazykovými jednotkami 

založený na totožnosti formy bez žádné významové souvislosti, jsou mezi zkratkami 

nejrozšířenější, a to zejména u  zkratek iniciálových a jednopísmenných. 

„…Příčinou homonymie iniciálových zkratek je značná redukce jazykového 

materiálu (nejfrekventovanější jsou zkratky tvořené ze tří až čtyř písmen) 
                                                 
1 http://bg.wikipedia.org/wiki/GSM. 
2 http://amco-gsm.com/. 
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a mechanický způsob jejich tvoření. Stupeň homonymity je závislý na délce zkratek 

a počtu zkratek v jazyce. Čím je zkratka kratší, tím je její homonymita vyšší.“ 

(Hrbáček 1968, s. 282, srov. též Tichá 2011). SZBJ 2003 uvádí např. u K 23 

významů, tedy homonymních jednotek, u  МК 28 významů, u  ОСП 8 významů. 

Zkratky čtyřpísmenné se většinou objevují pouze ve dvou různých významech 

a s postupným nárůstem počtu písmen, klesá stupeň homonymie, např. 

ААД ‒ Автоматичен анализатор на данни 

Асoциация на англоговорящите за демокрация 

Асоциация на Атлантическия договор 

Дифузионен абсорбционен агрегат1 

ЕСП ‒ Европейска сметна палата 

Единна селскостопанска политика 

Електроснабдително предприятие 

Енергийностопанско предприатие 

Homonymie je však většinou mezioborová, a proto interpretace zkratky 

nečiní větších problémů. 

 

4.1.3. Funkční rozpětí abreviatur 

Vzhledem k mohutnému rozvoji vědy a techniky, kosmických výzkumů 

a kybernetiky, informačních a komunikačních technologií je tvoření a používání 

abreviatur zákonitým a opodstatněným jazykovým jevem, neboť intenzivní rozvoj 

přináší ohromné množství nových informací, které vyžadují jazykovou syntézu 

v oblasti terminologie. S tím souvisí též snaha o dosažení pokud možno nejkratšího 

a nejekonomičtějšího jazykového projevu (viz předmluvа SZBJ 2003). 

Funkční rozpětí abreviatur je velké a nabízí mnoho možností, abreviatura si 

však zachovává svou podstatu zkratky, a to i v případech, kdy dochází ke změně 

jejího významu. 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 neformální komunikaci. 

O oblastech, pro které jsou abreviační útvary příznačné a ve kterých se 

realizuje jejich nocionální charakter, jsme již pojednali v kapitole 2.3., proto se zde 

                                                 
1 Případ utvoření iniciálové zkratky, kdy nebylo dodrženo lineární řazení (viz též kapitolu 3.2.2.1). 
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věnujeme především jevům, které na poli abreviace sice zaujímají okrajové místo, 

ale dokreslují funkční rozpětí zkratek, např. jazykové kreativitě, hře s abreviaturami 

a jejich využití pro zvýšení expresivity a k ozvláštnění jazykového projevu. 

Z hlediska sociálního se jedná o komunikaci celospolečenskou (veřejná, oficiální, 

polooficiální, příp. neformální)1. 

Reklama je jedním z nejagresivnějších žánrů novodobé komunikace, jejímu 

vlivu je vystavena většina lidí bez ohledu na věk, sociální a profesionální zařazení, 

působí na nás ve všech sférách našeho života. Jak uvádí s. Čmejrková „Reklamní 

diskurs aspiruje na to stát se nejmasovějším a nejneodbytnějším diskursem dvacátého 

století, před nímž takřka není úniku.“ (Čmejrková 2000, s. 9). 

Reklamní tvorba je silně ovlivněna angličtinou a je i jistým prostředkem 

globalizačních procesů – nenabízí nám pouze zboží, ale nenápadným způsobem 

formuje také náš pohled na svět a na člověka v něm, naše sociální a kulturní vnímání. 

A protože, drtivá většina reklam využívá jako nástroj jazyk, je zapotřebí, aby 

reklama byla dávána také do kontextu s jazykovou politikou a kulturou jazyka. 

Jazykovou politiku nechápeme pouze v souvislosti s jazykovým 

zákonodárstvím – práv jazyků v národnostně smíšeném státě apod., ale v širším slova 

smyslu, v kontextu  evropské integrace a globalizace. Jednou z aktuálních otázek 

v této souvislosti je vztah mezi malými a velkými jazyky ve sjednocené Evropě (toto 

rozlišení uplatňujeme na základě velikosti území, počtu obyvatel, kteří daný jazyk 

používají, a funkce, které daný jazyk má v mezinárodní komunikaci). Z tohoto 

hlediska za velké jazyky považujeme angličtinu, francouzštinu, španělštinu, 

němčinu, ruštinu aj. 

Z pochopitelných důvodů se v našem areálu angličtina stala jakýmsi 

„univerzálním jazykem“ či lingua franca moderní doby, a zákonitě expanduje do 

komunikačního prostranství (do různých sociálních a kulturních oblastí) ostatních 

jazyků. 

Tento proces je dobře pozorovatelný v lexikální zásobě slovanských jazyků 

a byla mu již věnována nemalá pozornost; obzvláště závažná je situace v bulharštině, 

kde jsme svědky, že se postupně mění úloha latinky ‒ její doménou jsou sice i nadále 

specifické kontexty z čistě odborné sféry, nicméně její uplatňování expanduje i do 

                                                 
1 Komunikační oblasti vytyčujeme stejně jako M. Martincová podle oblastí lidské činnosti nebo 

oboru, tj. např. na oblast sportu, politiky, obchodu, publicistiky, reklamy, internetové komunikace 
atd. (viz SN1, s. 15). 
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jiných komunikačních sfér, především do názvů firem, obchodních subjektů, názvů 

hudebních skupin, dále do oblasti módy, reklamy, diskusních fór a chatů atp.  

V následujícím výkladu budeme ilustrovat projevy jazykové kreativity 

využívající abreviaci, které souvisí se zmíněnou expanzí angličtiny, a to převážně na 

materiálu tištěné reklamy. Máme za to, že kreativita autorů reklam bude díky 

odlišným grafickým systémům těchto dvou jazyků markantnější především 

v bulharštině, nicméně i v češtině se ukazují zajímavé případy (srov. Kalajdžievová 

2007). 

 Pro jazyk reklamy jako takový žádné speciální zákonem dané restrikce 

v České republice ani v Bulharsku neexistují. V obou státech tedy může být reklama 

vysílána, tištěna či jinak šířena v libovolném jazyce. Jazyková pravidla existují pouze 

pro obaly výrobků a údajů na nich (viz informace na iPravnik.cz). Tato volnost 

otevírá prostor pro různé projevy kreativity, dává možnost k originálnímu, 

překvapujícímu či v některých případech šokujícímu řešení reklam a reklamních 

sloganů. „Využití jakékoli nekongruentnosti a heterogennosti patří k podstatě 

jazykové hry, a tedy i k povaze reklamy.“ (Čmejrková 2000, s. 83). Reklamní text 

může využívat různé způsoby k získání pozornosti čtenáře a k oživení textu, různé 

rébusy, křížovky, hříčky a hry se slovy (podrobněji viz Holanová 2012). 

 Shromáždili jsme reklamní materiál z let 2007‒2013, který jsme analyzovali 

z hlediska výstavby a způsobu využití možností jazykových prostředků vedoucí 

k jazykové hře. Analýza materiálu potvrdila následující strukturní typy stavby 

reklamního sdělení:  

1) čistě formální  1.1. pouze grafika 

1.2. zvuk i grafika 

2) zapojení významu 2.1.  význam a grafika 

2.2. význam, grafika i výslovnost. 

Abychom tuto typologii předvedli na příkladech, zaměříme se nejprve na 

reklamy na mobilní telefony a služby s nimi spojené. 

 Díky dynamickému rozvoji trhu s mobilními telefony dochází k rychlému 

nasycení trhu ‒ většina obyvatel obou států disponuje mobilním telefonem. To 

znamená, že reklama na mobilní telefony a související služby oslovuje nebo se snaží 

oslovit většinu obyvatelstva. V dalším výkladu analyzujeme reklamy dvou 

konkurenčních operátoru v Bulharsku: Globul a Vivatel, kteří se snaží svou reklamou 
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zaujmout co nejvíce uživatelů telekomunikačních služeb. V obou případech je na 

první pohled zřejmé, že snahou je oslovit především mladé lidi (srov. použité 

fotografie). 

 Reklamní plakát firmy Globul 

demonstruje případ 1.1., kdy je jazyková hra 

založena pouze na grafice, neboť je význam 

fragmentů totožný (či podobný). Zkratkové 

slovo MINI s významem „minimální“ je 

zakomponováno do azbukou psaného slova 

минимални tak, že bulharský fragment 

мини je nahrazen latinsky psaným MINI. 

Vzniká hybridní tvar, ve kterém jedno slovo 

je složeno z částí psaných za pomocí dvou 

odlišných grafických soustav. MINI psáno 

latinkou funguje již jako index – znak, jehož 

význam je všeobecně znám, obdobně jako 

EXIT, WC apod. (k MINI viz též kapitolu 3.2.1.). Při jeho použití nedochází 

k významovým nejasnostem a v případě jeho zvýraznění (ať již barvou či velikostí 

písmen) nedochází k problémům s přečtením a vnímáním jednoty slova MINIмални. 

Podoba MINI v sobě nese příznak anglicky znějícího slova (angličtina je pro mladé 

lidi atraktivní jazyk) a současně si zachovává sémantickou průhlednost. Zároveň tato 

podoba koresponduje s názvem značky auta 

Mini Cooper. Asociativnost je zaručena 

stejnou grafikou fragmentu MINI v obou 

výrazech. 

Stejnou strategii použila konkurenční 

firma Vivatel. Abreviaturu SIM 

zakomponovala do bulharského slova 

симпатия. Jedná se o aktuální příklad 

reklamního textu, tzv. skrývačku. Název 

reklamovaného výrobku, případně jeho 

vlastnost je buď skryta ‒ zakomponována do 

jiného slova nebo do částí dvou navazujících 
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slov (podrobněji viz Holanová 2012, s. 95). Abreviatura je graficky zvýrazněná, aby 

byla na první pohled správně dekódována. Toto ozvláštnění slovotvorné struktury 

slova je samozřejmě porušením jazykové normy, současně je ale svérázné a hravé. 

Na rozdíl od reklamy se slovem MINIмални, která využívá významového souznění, 

slovo SIMпатия představuje již typ 2. 1. ‒ hru grafiky a významu. Grafické 

zpracování udržuje asociaci mezi těmito dvěma podobami, i když jsou typově jiné, tj. 

zkratka SIM je zabudována jako fragment slova. Celý slogan „SIMпатия с 

обвъpзване“ a jeho dokreslení fotografií mladého zamilovaného páru ubezpečuje, že 

nabízené SIM karty jsou tak sympatické a výhodné, že se člověk rád kvůli nim 

smluvně zaváže.  

Grafická asociativnost je velmi důležitá pro identifikaci podstaty sdělení 

SIMкарта = SIMпатия. Bez tohoto grafického zvýraznění, tj. kdyby byl fragment 

SIM (platí to ovšem i o MINI) zapsán stejným písmem, velikostí i barvou, byl by pro 

čtenáře těžko identifikovatelný a slovo hůře čitelné. Při namátkové sondě, bylo 

zjištěno, že graficky zpracvaná reklama nečiní respondentům při vnímání potíže. 

Obdrželi-li však souvislý text (graficky nezpracovaný), ve kterém bylo 

zakomponováno slovo z uvedené reklamy, zapsané kombinací latinky a azbuky, 

došlo k zaváhání a časové prodlevě, než bylo slovo adekvátně přečteno. 

V obou případech je tedy využito zakomponování všeobecně známé anglické 

zkratky do bulharského, azbukou psaného slova. Jak uvádí S.. Čmejrková (2000), 

v takovýchto případech jsou do vzájemného paralelizmu uvedena slova, která jsou 

vzata z různých, a tedy nekongruentních množin, a přestože jsou tyto množiny 

vzájemně neslučitelné, jejich jednotlivá slova k sobě jakoby bezděčně „pasují“ 

(Čmejrková 2000, s. 81). Cílová skupina má nabýt dojmu, že SIM karty a sympatie 

k sobě neoddělitelně patří. 

Takto vytvořené novotvary se stávají populární 

a začínají se objevovat i v textech, kde není řeč 

o mobilních telefonech a není proto na první pohled 

žádný důvod pro jejich užití. Např. Ледена SIMпатия 

ще се превърне в празник за всички любители на 

фигурното пързаляне у нас. Bezesporu se též jedná 

o reklamu, operátor je sponzorem sportovní akce, a tak 

část jeho reklamního sloganu je použita i pro označení 
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sportovní akce. 

K typu 2. 1. patří reklama rádia Evropy 2: MAXXIMUM MUZIKY. U tohoto 

typu se realizuje hra s grafikou a významem. Zkratka XX je označením velkých 

velikostí, má tudíž vsugerovat, že na rádiu uslyšíte maximální množství hudby.  

Obdobný princip jazykové kreativity 

používá reklama firmy Vodafone. Prezentuje se 

reklamními plakáty, na kterých jsou 

vyfotografováni psi různých ras a velikostí1. 

Jazykovou složku reklamy tvoří slogany, které 

využívají citoslovce psího štěkání baf 

nahrazujícího fragment slova bav-: „Bafffte se s 

přáteli.“ Tyto slogany prezentují v naší typologii 

typ 2. 2., tedy hru s významem, grafikou a zvukem 

(asociativnost je zabezpečována tvarovým 

zvýrazněním ‒ opakováním písmena f).  

Další příklad pro typ 2. 2. uvádí ve své práci s. Čmejrková: BESTarostně 

spolu (reklama na nápoj). Nápoj je doporučován jako nejlepší osvěžení na cestách. 

BEST v názvu výrobku odkazuje k anglickému superlativu slova good ‒ dobrý, tedy 

nejlepší (Čmejrková 2000, s. 81).  

Aby reklama dosáhla efektů zvukových i zrakových, pohrává si s hláskami, 

písmeny, slabikami, slovy i celými konstrukcemi. Vytváří různé jazykové vzorce 

fonetické i grafické. Využívá možností, jaké ji poskytuje psaný jazyk, pokud jde 

o typ písma, velikost písma, prostorové uspořádání písmen apod. Převádí do psané 

podoby známky mluvnosti, což se projevuje grafickým zdůrazňováním částí sdělení. 

Tvůrci reklam naslouchají mluvě zákaznických skupin, jimž jsou určeny 

propagované výrobky. Zároveň ale tento jazyk 

dotvářejí a zpětně tak ovlivňují mluvu adresátů 

reklamních sdělení. 

Ukázkovým příkladem na českém trhu jsou 

reklamy firmy Olympus. Originální nápad uplatněný 

v reklamní kampaňi této firmy prezentuje 

strukturu typu 1. 2. U reklam na fotoaparát autoři 

                                                 
1 Psi účinkují též v reklamních spotech v televizi. 
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používají vztah zvukové a grafické stránky řeckého písmene µ, které je současně 

označením modelu fotoaparátu. Např. To [mjů:]síš mít; Užij si zi[mjů:]; Foť [mjů:]šle 

atd. Jedná se o grafickou deformaci zápisu, která též signalizuje deformaci 

zvukovou. Reklama je ozvláštněna signály mluvnosti (srov. též Čmejrková 2000, 

s. 76).  

Úspěšné využití abreviatur můžeme pozorovat také v televizních reklamách, 

nejnověji je to reklama na tvarohové jogurty firmy Milko. 

V této reklamě si 

úspěšná herečka během 

pauzy mezi natáčením 

vychutnává zmíněný 

jogurt. Herečka říká: 

„…svou volnou chvilku si 

chci zrežírovat sama“, 

otvírá si jogurt 

a pokračuje „je to můj 

idol, takové moje dévébéčko, no přece dobrota bez výčitek.“ v samotné reklamě je 

použit zápis výslovnosti zkratky ‒ DéBéVé. Není bez zajímavosti, že se označení 

dévébéčko začíná používat mezi lidmi k označení dobrých, chutných jídel (primárně 

ovšem jogurtů), které je možné konzumovat, aniž by měl člověk výčitky (např. kvůli 

přibírání na váze). 

Obdobně v jedné z reklam série reklamních šotů se sloganem „Férové tarify“, 

operátora Vodafone byla použita zkratka speciálně vytvořena pro tuto reklamu: FTO 

‒ Ferdův trenažér (osobní) odolnosti. 

Jak je z příkladů patrné, tvořivost a kreativita autorů je neomezená, vždy by 

však měla plnit základní požadavky reklamy, tj. upoutat pozornost adresáta, 

zaujmout ho, vyvolat v něm touhu a přimět ho k činu (podrobněji viz Holanová 

2012). 

Vliv kreativity reklamních tvůrců na samotný grafický systém slovanských 

jazyků ovšem nelze očekávat. Máme za to, že zavedení zákona o jazyce nemůže 

přinést takové výsledky, jaké od něj jeho tvůrci očekávají. Důkazem toho je nepříliš 

úspěšné aplikování jazykového zákonodárství na Slovensku či ve Francii. 
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Na druhou stranu je však zapotřebí sledovat, jaké jsou vlivy reklamy a jakým 

způsobem na jazyk působí. Reklama se zaměřuje již na malé děti, jejichž jazykové 

povědomí se teprve buduje a vytvářejí si jazykové znalosti. Vyvstává tedy otázka, 

jaká je míra únosnosti používání cizích a nestandardních prvků v psané reklamě. 

Srovnej například titulní stránky časopisů firmy O2: O´chutney, O'dvaha, O'všem 

apod. Tyto zápisy neodpovídají normám češtiny, autoři ale chtějí, aby si čtenář pod 

O' evokoval vizuální označení a název firmy tj. O2. Stejný model se snaží dodržet 

u  všech vydávaných měsíčníků a katalogů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příkladem antireklamního textu (transparent), který využil již zmíněné 

skrývačky je plakát, kde je použita zkratka ČEZ (České energetické závody). Tato 

zkratka je zakomponována do azbukou psaného textu „изCEZвайте от България“, 
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zkratka ČEZ se stala součástí slovesa изчезвайте, přičemž zkratka je zde příznaková 

a čtenář si dává do spojitosti skutečnost, že tato společnost má „zmizet“ (význam 

slovesa  изчезвам) z Bulharska. 

  

 Obdobné příklady můžeme nalézt také v českých publicistických textech, kde 

se abreviatura ČEZ stala motivem pro další pojmenování, většinou taktéž 

příznaková, tedy pejorativní nebo ironická, např. ČEZko (Vítejte v republice 

ČEZko!)1, ČEZista (Když jde o byznys, zelení musejí stáhnout ohon a modří 

a ČEZisté vesele pějí: Heja heja EIA)2)3, ČEZkomando (Aféra ČEZkomanda 

(skupiny zasahující proti černým odběrům elektřiny, pozn. aut.) ovšem téměř 

zastínila jinou kauzu...)4 atd. (viz též Rangelova, Tichá 2012, s. 162‒163). 

Kromě celospolečenské komunikace se abreviace vyskytuje také v sociálně 

vymezených komunikačních oblastech. Tyto zkratky zpravidla popisují a hodnotí ty 

prostředky, které se týkají daného sociálního nebo pracovního prostředí a skupiny 

uživatelů s tímto prostředím spjaté (srov. SN1, s. 16). Jedná se o zkratky, které se 

objevují v různých profesních mluvách, slanzích či mluvách argotického typu, kde je 

jazyková hra velmi rozšířena (srov. připodobeniny v MČ 1986, s. 525). 

V oblasti hudby (punk, rock aj.), v elektronické komunikaci (akronyma, 

emotikony) apod. ve všech těchto a podobných oblastech, které jsou často uzavřené, 

je dekódování abreviatur velmi složité a jejich význam často znají pouze členové 

těchto skupin a společenství, pro lidi mimo okruh je často význam zastřený. Např. ve 

společenství posluchačů punkové hudby se objevují zkratky sXe, SxE, xXx, SE, Edge 

                                                 
1 „Hospodářské noviny“ 2005. 
2  Organizace posuzující vlivy na životní prostředí. 
3 „Týden”2010  
4 „Týden” 2010. 
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které vznikly z angl. výrazu Straight Edge, do češtiny jsou často překládán jako čistý 

 štít nebo jasný cíl. 1 

Obdobně i roková hudba má mnoho svých specifických abreviatur, např. 

INRS ‒ It's Not Rocket Science, RNR ‒ Rock 'N Roll, RTV – Rock the Vote apod. 

Počet slangových zkratkových výrazů, akronymů a zkratek, které jsou 

používány na webových stránkách Twitteru, Face Book, ICQ, na různých stránkách 

s blogy, v SMS zprávách, na internetových fórech atd. je velmi mnoho. Některé 

zkratky akronymního typu bývají tvořeny i na základě fonetického znění zkracované 

fráze, případně je část slova nahrazována číslicí se stejným zněním, např. IAE ‒ in 

any event (v každém případě), TIA ‒ thanks in advance (děkuji předem), L8R ‒ later 

(později), B4 ‒ before (předtím, dříve)2.  Převážná část akronymů se přejímá 

z angličtiny, tj. mají internacionální charakter, v posledních letech, ale vznikají 

i zkratky ze slov a frází bulharských (mají varianty psané latinkou), např. здр / zdr ‒ 

здравей, рд / rd ‒ рожден ден, resp. slov a frází českých, např. jz5 ‒ jsem zpět, nz – 

není zač, MSF ‒ měj(te) se fajn, njn ‒ no jo no apod. Jedná se o významný projev 

dynamiky v této oblasti, neboť dříve byla akronyma prakticky pouze 

internacionálního charakteru, kdežto dnes tomu tak není. Mimo to akronyma byla 

především doménou psané komunikace ITC, dnes se objevují i v běžně mluveném 

jazyce, např. Otázka: „Půjčíš mi sešit z ájiny?“ Odpověď: „ tsv!“ (to se ví). 

Druhou, specifickou skupinou jsou emotikony, uvádíme je, neboť mají 

společné rysy se zkratkami a fungují jako značky, nejblíže mají však k ideogramům. 

Jejich název je odvozen z anglického „emote“ (vyjadřovat city) a „ikon“ (obraz). 

Emotikon je „symbol vytvořený pomocí grafických znaků nebo obrázek pro 

vyjadřování pocitů, duševních stavů, užívaný v písemné elektronické komunikaci (e-

mailech, SMS atd.)“ (Martincová a kol. 2004). 

Emotikony se v textu vyskytují na různých místech, „…objevují se zpravidla 

u  těch syntaktických částí, kde je největší potřeba kompenzovat vysokou 

významovou zatíženost, popř. nejasnost psaného textu.“ (Niševa 2003, s. 220). To 

znamená, že se vyskytují především tam, kde by v běžné komunikaci byly užity 

paralingvistické prostředky, jako jsou gesta nebo mimika. Emotikony současně plní 

                                                 
1 „Straight-edge je nedílnou součástí punkové kultury. Je to moderní ideologie, způsob života, osobní 

přesvědčení, hnutí a filozofie. Není to víra nebo náboženství.  Šíří se stejně jako punk hudbou.“ 
(http://www.ipunk.cz/straight-edge-vic-nez-jen-filozofie/2008/02/). 

2 Ze staršího materiálu je takových příkladu velmi málo, např. 5LP ‒ pětiletý plán (MČ 1986, s. 522). 
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i úlohu, kterou má v mluvených dialozích smích, působí humorně a navozují pocit 

bezprostřednosti komunikace; mají ikonický charakter ‒ vždy něco označují nebo 

zastupují. Můžeme je považovat za jistou vizualizaci pocitu či postojů autorova 

sdělení. Vyznačují se také internacionální srozumitelností. „Snaha po originalitě 

a sebevyjádření povede též k posílení důležitosti úlohy slovních hříček a zkratek a 

k silné metaforizaci jazyka…“ (Niševa 2003, s. 224). 

Výklad emotikonů není tak jednoznačný jako u akronymů, můžeme se setkat 

s vícerou interpretací jednoho emotikonu nebo najít více emotikonů pro stejné 

sdělení. 

Např. stejné sdělení ‒ různé emotikony 

:-))) hlučný smích 

:-D hlučný smích 

stejné emotikony ‒ různá interpretace 

:-@ křik 

:-@ přísahám 

Původní textové emotikony bývají na chatech a v komunikačních programech 

typu ICQ, Twitter, Skype apod. nahrazovány skutečnými obrázky, ke kterým 

vznikají i animované varianty. Tyto specifické projevy elektronické komunikace jsou 

stále častější, je zde markantní tendence k unifikaci i internacionalizaci. 

Na internetu se objevují stále nové seznamy a slovníky, které se snaží 

obsáhnout rejstřík různých emotikonů a akronym. Např. portál InternetSlang.com 

obsahuje okolo 8773 zkratek. Stránkou využívanou především teenegery je 

http://pitevna.cz/akronymy/, kde jsou samostatné seznamy českých akronymů. 

Pro elektronickou komunikaci je velmi důležité, aby adresát sdělení rozuměl 

zkratkám stejně jako jeho autor a nedocházelo k nepochopení či mylné interpretaci 

akronymů a emotikonů. Výklad akronymů na rozdíl od emotikonů je téměř vždy 

jednoznačný, neboť se jedná o zkratku slova či slov (i když se na internetu dají nalézt 

pro stejný výraz různé akronymy, např. CUL a CUL8R znamenají „uvidíme se 

později“, „See you later!“). 

Zkratky jsou využívány také k vyjádření expresivity (komický či ironický 

efekt), k jazykovým hrám či k tvoření frazémů. 

Frazémy lze rozdělit do dvou typů, na frazémy autoreferenčního typu, tj. 

takové které odkazují k sobě samému, např. hodina H, láska s velkým L, den D 
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a frazémy typu substitučního, např. 5P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče 

a Prevence)1 apod. 

Frazémy autoreferenčního typu se tvoří podle jednoduchého modelu ‒ 

lexikální jednotka + její první písmeno, které začne fungovat jako iniciálová zkratka 

v syntaktické pozici neshodného přívlastku dané lexikální jednotky. „Skratky 

v autoreferenčných frazémech kódujú špecifickú sémantickú informáciu 

všeobecného charakteru“ (Gavurová 2013, v tisku). Tj. nejedná se o hodinu s názvem 

H nebo člověka s názvem Č, ale o hodinu, ve které se stane něco významného, resp. 

jde o významného, známého člověka. 

U druhého typu frazémů vidíme abreviační charakter ve faktu, že graféma, 

která je jejich součástí zastupuje více komponentů daného motivantu, které mají 

současně stejnou iniciálovou grafému, tj. 5P ‒ Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče, 

Prevence. Na obdobném principu vznikají původně anglická akronyma, která se 

užívají především voblasti ITC, např. W3 – World Wide Web (celosvětová síť), A3 ‒ 

Anytime, Anywhere, Any place (kdykoliv, kdekoliv, na kterémkoliv místě srov. 

Gavurová 2013). 

U části frazémů může dojít také k uzualizaci, například frazém jehož 

komponentem je zkratka IQ ‒ (mít) IQ tykve – označení pro nízkou inteligenci. IQ 

znamená „inteligenční kvocient“ a tykev asociuje hloupost, natvrdlost. „Je zde 

využita asociace dle zvukové podoby obou komponentů (zkratka IQ se vyslovuje 

[íkvé] v kombinaci s významovým kontrastem… Dochází tedy ke kontrastu mezi 

významy komponentů frazému (tykev x inteligence) (Rangelova, Tichá 2012, 

s. 161). 

Specifické pro češtinu je využívání zkratek k označení populárních 

televizních seriálu, např. Rodinná pouta ‒ RP → erpéčka, Velmi křehké vztahy – 

VKV → vékávéčka. Tyto zkratky se medializací rychle uzualizují a „zpravidla 

současně se vznikem iniciálové zkratky se objevuje též zkratkové slovo (probíhá 

zeslovnění zkratky pomocí flektivizační přípony), množné číslo je užíváno dle 

plného názvu zkratky.“ (Rangelova, Tichá 2012, s. 161). 

Jak jsme již uvedli, abreviatury jsou často využívány také k vyjádření 

komična, čehož lze dosáhnout vícero způsoby: 

                                                 
1 http://www.hest.cz/dobrovolnicke-programy/pet-pe/. 
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1) Rozporem mezi formou a obsahem zkratky; jedná se většinou 

o autorské zkratky, které autor vytvořil záměrně, s určitým stylistickým cílem, např. 

ИФИФ – Институт по футбол и футболиране (Група наши сътрудници про 

ИФИФ са коструирали нов уред, който са нарекли „голомер“).1 

2) Rozporem mezi zkratkou a kontextem; v takových případech je 

abreviační útvar použit v kontextu, který pro něj není charakteristický. Zkratka je 

stylisticky odlišná, než ostatní slova užitá ve větě, což vede ke komičnosti. Často se 

jedná o zkratky cizího původu (především ruského), které přecházejí do pasivního 

lexika. Např. Хорото като агиттабло. Бягайте, калоферци! Калоферци 

направиха нещо много красиво вчера. Извъртяха си алтернативно мъжко 

хоро, ужасени от онова, което се случва с традиционното.2  nebo Визуалната 

представа е много добър начин, ако упорито се опитваш да запомниш нещо, 

но умът ти все отказва. По-добър вариант е от оня-на-седесето-от-карлово-

как-му-беше-името-бе-начи, както се носят легенди, че е широко известен 

председателят на СДС от лятото насам Емил Кабаиванов.3 

3) V důsledku chybného nebo humorného dekódování zkratky. Např. 

КОРЕКОМ ‒ корекция на комунизма (z fr. Comptoir de représentation et de 

commerce)4, ВиК ‒ водка и кола (Водоснабдяване и канализации), СДУ – седи, 

дебелей и учи (Софийски държавен университет), БМВ ‒ бутилка минерална 

вода (Bavorské motorové závody) (viz též Krumova, Čoroleeva 1982, s. 116-119). 

 Jako systémový způsob ozvláštnění textu můžeme hodnotit ty případy zápisu, 

které narušují naše očekávání běžného zápisu slova5, např. v publicistice, (nejen) 

novináři ze zkratek státních služeb BIS, STB, odvozují pojmenování této služby 

a následně (na základě zvukové podobnosti) také pojmenování příslušníka této 

služby, ale zápis je kombinací iniciálové zkratky, ke které je připojen gramatizační 

morfém: BIS → biska → BISák, STB → estébé → STBák. Např. BISák Šubrt: 

Pošlete k nám lidi , kterým věříte. Vše jim ukážeme.6 Herec Jan Kanyza byl prý StB 

evidován neprávem. Co na tom, že jak sám Kanyza přiznává, scházel se 

                                                 
1  Taras, noviny Staršel, 1974, č. 1792 (cit. podle Krumova, Čoroleeva 1982, s. 117). 
2 http://marica.bg/show.php?id=95718 (7. 1. 2013). 
3 http://apiliff.blogspot.cz/2012/11/blog-post_26.html (26. 12. 2012). 
4 Дирекция за представителство и търговия), българска компания с верига от безмитни 

магазини, работещи със свободно конвертируема чужда валута в България от 1960-те до 
1990-те год. 

5  V některých případech může jít o různou míru zeslovnění výchozí zkratky. 
6 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/BISak-Subrt-Poslete-k-nam-lidi-kterym-verite-Vse-

jim-ukazeme-236167 (15. 6. 2012). 
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v sedmdesátých a na počátku osmdesátých let s StBáky tak často, že už ani sám neví, 

kolikrát to vlastně bylo.1 (viz též. Rangelova, Tichá 2012, s. 161–164). 

V bulharštině především v chatových rozhovorech a v diskuzích v rámci 

blogů s politickou tematikou, např. ДПС → депесар → ДПСар, СДС → седесе → 

СДСар apod. 

Např. Възмутен СДСар2. Вашия подуенски кандидаткмет е виден левскар 

и ДПСар, аз съм армеец и СДСар…3, Направо - на бедствие, което напоследък 

започва да придобива чудовищни размери и се превръща вече и все повече 

в заплаха за демократизацията, модернизацията, европеизацията и дори за 

националната сигурност на страната ни! Млад ДПСap ДПС №1.4 (k tématu 

viz také kap. 4.2., 4.3., 5.4.). 

 

4.2. Gramatická a slovotvorná charakteristika zkratek 

 

 Gramatické vlastnosti zkratek jsou v přímé souvislosti se stupněm jejich 

lexikalizace. Některé zkratky mohou vyjádřit veškeré gramatické významy, jiné 

pouze některé nebo je postrádají zcela. Nejomezenější jsou možnosti zkratek 

grafických. 

 Zkratky skupinové, které jsou nejblíže přirozeným slovům, jsou ucelenými 

morfologickými a sémantickými jednotkami a zkratková slova mohou mít 

gramatické tvary pro kategorie rodu a čísla, jakož i tvary pro vyjadřování určenosti, 

pokud to kontext vyžaduje. Podobné je to i u vnitřněslovních neboli morfologických 

zkratek, které jsou typické především pro mluvenou bulharštinu. Jak ukážeme 

v dalším výkladu situace u  zkratek iniciálových je velice specifická. 

Iniciálové zkratky jsou ve většině případů názvy předmětů a jevů (funkčně 

odpovídají podstatným jménům) a mohou vyjadřovat gramatické významy stejně 

jako podstatná jména. Vyjadřování gramatické kategorie rodu u  zkratek spjaté 

s vyjadřováním ostatních gramatických kategorií – čísla, určenosti, v č. čísla a pádu. 

 

                                                 
1 http://binko.blog.idnes.cz/c/112440/Ja-nejsem-StBak-ja-sice-spolupracoval-ale-nic-

nepodepsal.html (27.11 2009). 
2  http://www.plovdivutre.bg/2012/12/07/145861-ottsepnitsite_ot_sds_se_subirat_v_plovdiv (9. 12. 

2012). 
3  http://ikonomika.org/?p=2416 (14. 5. 2099). 
4  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=755609 (26. 1. 2011). 
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 4.2.1. Gramatická kategorie rodu 

Vyjadřování gramatické kategorie rodu 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. Např. БТА [бе-те-

а] – Българска телеграфна агенция je femininum, neboť určující je slovo агенция 

(БТА обявила пресконференцията си за 15. часа); ЗМТ [зе-ме-те] – Завод за 

минерални торове, je maskulinum, určujícím slovem je завод (ЗМТ e загубил 20 

работни места тази година). 

L. Krumova a M. Čoroleeva upozorňují na další princip určení rodu 

u  abreviatur, a to na základě sémantického obsahu (významu) zkratky. Tento princip 

je využíván především u  zkratek přejatých z cizích jazyků. Např. ЮПИ 

transliterovaná z angl. UPI (United Press International, název americké telegrafické 

agentury) je rodu ženského, neboť sémantickým určovatelem je slovo agentura, které 

je rodu ženského (Krumova, Čoroleeva 1982, s. 107). 

 U lexikalizované zkratky dochází k upozadění výchozího pojmenování, 

k jeho odtržení od zkratky, která získává samostatný rod, přičemž rozhodující je 

zvuková forma nové lexikalizované jazykové jednotky. Např. ВУЗ [вуз] jako 

zkratkové slovo je v rodě mužském, protože končí na konsonant, a to nezávisle na 

tom, že základní slovo výchozího pojmenování Висше учебно заведение je 

neutrum, obdobně ТЕЦ [тец] jako zkratkové slovo, končící na konsonat je rodu 

mužského, i když výchozí pojmenování Топлоелектрическа централа je rodu 

ženského. 

 Iniciálové zkratky jsou v bulharštině převážně neutra (mimo výše uvedené 

typy), protože jejich výslovnost končí zvukem [e], který vokalizuje konsonant, aby 

se snáze vyslovoval, např. ТКЗС [те-ка-зе-се], МВР [ме-ве-ре]; ДПС [де-пе-сe]; 

КПД [ка-пе-де]; ПВЦ [пе-ве-це] atd. Toto zakončení motivuje k užití středního rodu 

(podle vzoru поле, теле atd.). Zkratky, které končí na vokál, jsou taktéž neutra 

(vlivem analogie), stejně jako zkratky končící na vokalizovaný konsonant, např. 

НЗО(-то) [не-зе-о] ‒ Национално звено за оценяване, ТПО(-то) [те-по-о] ‒ 

Териториална проектантска организация, ДЖИ(-то) [де-же-и] ‒ Държавна 

железопътна инспекция. 
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Při určování gramatické kategorie rodu dochází často ke kolísání 

a neustálenosti. U velkého množství zkratek pozorujeme míšení různých principů 

určení rodu. Často se objevují zkratky, které se realizují ve dvou různých rodech, 

například zkratka ТЕЦ [тец] – топлоелектрическа централа se v některých 

kontextech objevuje jako femininum (je-li použit první princip), v jiných případech 

se realizuje jako maskulinum (jedná-li se o princip druhý, tedy formální), např. 

После в строя ще влезе ТЕЦ-а. Всеки отдел ТЕЦ работи от 10 до 17 часа след 

обед (cit. podle Krumova, Čoroleeva 1982, s. 107), obdobně např. zkratka АУС 

[аус] – Асоциация за университетски спорт („АУС Академик“) se vyskytuje 

jako maskulinum (АУС винаги е организирал студентски игри) nebo femininum 

(АУС е предпочела базата в Албена). 

 L. Krumova a M. Čoroleeva obracejí pozornost také na fakt, že v běžné 

komunikaci lze pozorovat zřetelnou tendenci užívat abreviatury ve středním rodě, 

i když za normálních okolnosí (při formálním vyjadřování, v odborných textech) jsou 

v rodě mužském nebo ženském. Např. ВиК [ве-и-ка] – Водоснабдяване 

и канализация (ВИК) je femininum (Този месец ВиК отчела водомерите 

с няколко дни по-рано), ale v neformální komunikaci je neutrum (ВиК отхвърлило 

обвинението). Obdobně ДСК [де-се-ка] Държавна спестовна каса (Отивам до 

ДСК-то); СБА ‒ Съюз на българските абтомобилисти (Срещнаха се прeд 

СБА-то). 

 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 banka je rodu ženského; PKS – 

Pražské kulturní středisko (neutrum – středisko) (PKS připravilo cyklus přednášek.); 

UM – Umělecký magazín (magazín – maskulinum) (Od té doby UM vyšel pouze 3x.). 

V případech, kdy má zkratka obdobné zakončení jako přirozené substantivum, 

odpovídá rod formální struktuře zakončení zkratky, např. ÚRNA [úrna] – Útvar 

rychlého nasazení – femininum; DIK [dik] – držitel investičních kupónů – 

maskulinum. 

 Obdobně jako v b. i v č. je kolísání v rodu přípustné. „Tam, kde není původní 

pojmenování zcela běžné, bývá gramatická shoda jako projev gramatického rodu 

různá, podle rodu i podle smyslu, např. SNS – Společenství nezávislých států: SNS 
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uzavřelo // uzavřel smlouvu.“ (PMČ 1995, s. 224). Mluvnice češtiny (1986) uvádí 

další případy kolísání v rodě, které je motivováno skrytými metonymickými přenosy, 

„např. ve sportovní publicistice: ZKL vyhrály – Závody a kuličková ložiska; ZKL 

vyhrál – (zetkáel) jako Karel; ZKL vyhráli – hokejisté; ZKL vyhrálo – hokejové 

družstvo; ZKL vyhrála – tělovýchovná jednota“ (MČ1 1986, s. 521), k tématu viz též 

Helcl 1949, Sopira 1975, Krumova, Čoroleeva 1982, Ološtiak 2005. 

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.  

 БТА [бе-те-а] f. i n. (hovor.) 1. Българска телеграфна агенция. Десет 

години работи в обновената БТА. 2. Сградата, в която се помещава 

Българската телеграфна агенция. Ще сляза до БТА-то. 

Varírování podobného typu můžeme pozorovat také v češtině, např. SPD 1. 

Strojírenství a průmyslový design – odborný předmět. Nemám zkoušku z SPD. 2. 

Pracovní materiály (sešity, nákresy) k danému předmětu. Půjčil  mi SPD do pondělka. 

V běžném vyjadřování je preferována spíše varianta espédéčko (k tématu viz též 

kapitolu 5.4.). 

 

4.2.2. Gramatická kategorie čísla 

 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 i u  iniciálových zkratek: 

rozšířené jsou např. ТЕЦ / тец – тецове, ВУЗ / вуз – страната вузове, ВЕЦ / вец 
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– вецове, aj. Повечето от ВУЗ-овете в  страната възприеха тази форма за 

оценка...1 

Това е списък на висшите училища в България (по азбучен ред), наричани по-

рано висши учебни заведения или съкратено ВУЗ-ове.2 Борисов раздаде 10 млн. 

на вузове.3 Всички акредитирани Университети и Вузове - висши учебни 

заведения.4 

SSBJ 2003 řeší otázku zápisu forem pro dané číslo (i kategorii určenosti) 

dvojím způsobem: a) k iniciálovým zkratkám, zapsaným velkými písmeny se pomocí 

spojovníku připojuje forma pro množné číslo či určenost, např. ПТУРС-ове 

(Противотанков управляем ракетен снаряд), ЗОП-ове (Закрита огнева 

позиция), b) pokud jsou zkratky zformované jako obyčejná slova, jsou koncovky 

plurálu připojeny přímo ke slovu, např. вецове (водни електрически цетрали), 

тецове (топлоелектрически централи) (SSBJ 2003, s. 12–13). OPSBJ 2012 ani 

NPSBJ 2002 tuto otázku ve své předmluvě neřeší. 

 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 (srov. též 

Kačala 2001). 

Rozdíl je opět mezi zkratkami iniciálovými (v české terminologické soustavě 

nazývanými graficko-fonické) a zkratkovými slovy (zkratkami fonickými). 

Zkratková slova přijímají koncovky podle rodového zařazení, které je určováno 

„zakončením zkratkového slova, nikoli rodem určujícího slova plné podoby а nebo 

bývají nesklonná středního rodu (umprum – Uměleckoprůmyslová škola, dnes VŠUP, 

např. Můžu ti říct, že to umprum mi už leze krkem.). Pokud označují osoby, přechylují 

                                                 
1   www.myschoolbel.info/Test_DZI.html. 
2  http://bg.wikipedia.org/wiki/Списък_на_висшите_училища_в_България. 
3  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1623890 (7. 11. 2012). 
4  http://dawhois.com/site/universiteti.org.html. 
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se (kultprop – kultpropka), běžně se stávají základem derivace (socdem → socdemák 

→ socdemácký).“ (MČ 1 1986, s. 523). 

 U zkratek graficko-fonických, především iniciálových je otázka skloňování 

otevřená. MČ 1 (1986) uvádí: „…ve větné souvislosti zůstávají nesklonná, jen 

v hovorovém jazyce se u  nich projevuje tendence k flexi, dovoluje-li to jejich 

zakončení; pak je ovšem třeba psát je jako zkratková slova (fonické zkratky) jen 

s počátečním písmenem velkým, jde-li o vlastní název“ (MČ 1 1986, s. 522). 

 Problémy se skloňováním pramení především z grafické podoby těchto 

zkratek. V úzu se často setkáváme s grafickou podobou, která je psaná verzálkami 

a k níž se připojuje koncovka psaná malými písmeny, např. Nařízení GATTu 

nemůžeme respektovat. Podle V. Vlkové (2001) současná jazyková praxe ukazuje, že 

největší problémy v textu působí právě zkratky iniciálové. Autorka poukazuje na to, 

že u  některých frekventovanějších iniciálových zkratek (většinou slabičných 

zakončených na konsonant) se v současné češtině stále častěji projevují snahy 

o jejich skloňování (Vlková 2001, srov. též Kochová 2003). Tato tendence mívá 

v psaném projevu (stejně jako v bulharštině u  mluvnické kategorie určenosti) tři 

různé podoby zápisu: 

• bezprostředně za zkratkou psanou velkými písmeny se připojuje pádová 

koncovka psaná malými písmeny – usnesení FIPu, Kodex GATTu apod. 

• pádová koncovka psaná malými písmeny se za zkratku připojuje pomocí 

spojovníku – rozhodnutí SPOK-u, schůzka s ČEZ-em apod. 

• pádová koncovka se píše bezprostředně za zkratkou velkým písmenem – 

jednání s ČEZEM, kodex GATTU apod. 

Zatímco první dvě možnosti z hlediska komunikační zřetelnosti považujeme 

za přijatelné, třetí způsob zápisu za komunikačně únosný považovat nelze, protože 

ztěžuje identifikaci zkratky (viz též Vlková 2001, Kalajdžievova 2006, Kochová 

2003). Podrobněji o způsobu zápisu viz kapitolu 5. 2. 

„U iniciálových zkratkových slov (se spojitou výslovností jako jedno slovo) 

se však doporučují místo zápisu PINu, PINem (např. karta je chráněna PINem) 

zápisy pinu, pinem…“ (Kochová 2003, s. 162). Internetová jazyková příručka uvádí, 

že „dříve používaný způsob zápisu jen s jedním, počátečním velkým písmenem 

(např. hovorové podoby Unesco, Nato, Oda) se již téměř nepoužívá.“ (JP 2008-2013) 

v psaných spisovných projevech jazyková příručka doporučuje výrazy v 1. p. 
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vypisovat verzálkami a neskloňovat je (namísto zkratkových slov tedy používat 

pouze zkratky), např. akcie ČEZ, zasedání NERV, nebo vypisovat celý název 

slovního spojení, např. akcie Českých energetických závodů, zasedání Národní 

ekonomické rady vlády, nebo použít tzv. nominativ jmenovací, např. akcie 

společnosti / firmy ČEZ, nakupovat v obchodním domě IKEA. V publicistických 

textech je u  iniciálových zkratkových slov přípustné k zakončení na souhlásku 

připojit pádovou koncovku zapsanou malými písmeny, např. akcie ČEZu, zasedání 

NERVu.1  Skloňování prokazuje, že bez rozdílu, jak je zkratka zapsaná, je 

interpretována jako zkratkové slovo, proto je doporučován zápis ufa, ufem místo 

zápisu. Ufa, Ufem, při kterém nejsou kombinována velká a malá písmena a současně 

není narušena grafická podoba zkratky (viz Kochova 2003, s. 163). Takovýto způsob 

zápisu (malými písmeny) je vhodný pouze pokud se jedná o zkratku, která je již 

lexikalizovaná a funguje jako zkratkové slovo apelativní povahy. V opačném případě 

by mohlo dojít k zastření významu zkratky a k chybnému dekódování, a to 

i u  zkratek, které nejsou v jazyce neologismy, např. pro zkratku ISO (Mezinárodní 

organizace pro standardizaci) není vhodný zápis isa, isu, isem. Obdobně u  zkratky 

IČO (identifikační číslo organizace) iniciála O ztrácí návaznost na plné znění 

a začíná se chovat jako zakončení pro neutra, dochází tedy k jejímu zeslovnění → 

plurál dvě iča. 

Potřeba začlenit zkratkový útvar (s hláskovanou výslovností) jednoznačně do 

větných souvislostí (vyjádřit flexi) vede ke skloňování zkratek (v b. 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.). Např. DJ → DJe, DJové, v bj. DJ  

[ди-джей] i диджей → диджеят, диджея, диджеи. Skloňují se také zkratky 

s kombinovanou  výslovností, např. CD-ROM → CD ROMu, CD ROMem, Си Ди 

РОМ i Си Ди ROM → Си Ди РОМА (Пускам диск в Си Ди РОМА.) (SNSVBJ 

2001, s. 241), viz zde kapitolu 5.4. a 4.2.4.), srov. dále Kačala 1997, Kochová 2003, 

Kalajdžievová 2005). 

Zařazování zkratkových slov do dílčích skloňovacích typů nepůsobí v češtině 

potíže ani nejasnosti. Zakončení zkratkového slova určuje jeho rod jako 

                                                 
1 Viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=781&id=784. 
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substantivum, který se však často (stejně jako v b.) nekryje s rodem základního 

(motivujícího) slova nezkráceného názvu. Např. výraz Čedok (Česká dopravní 

kancelář), je skloňován podle vzoru 'hrad', neboť má zakončení na tvrdý konsonant, 

přestože slovo kancelář je femininum vzoru 'píseň'. Samozřejmě mohou se 

vyskytovat určité potíže, např. při flexi někdy dochází k přehodnocení koncového 

vokálu a tím se ztrácí i zástupce jednoho slova z nezkráceného názvu, viz již 

citovaný příklad IČO → iča ('O' ‒ zastupuje prvek organizace), nicméně je 

přehodnoceno jako formant pro neutra. Naopak u  maskulin může dojít k navýšení 

původního počtu hlásek tvořících zkratkové slovo (zejména v mluveném projevu), 

např. bývalá TASS (Telegrafická agentura Sovětského svazu) → pozastavili jsme 

komunikaci s Tassem (viz též Helcl 1949, s. 167). 

  

4.2.3. Gramatická kategorie určenosti 

 Gramatická kategorii určenosti bývá u  zkratek rovněž vyjadřována 

v návaznosti na jejich pojmenovací funkci a začlenění do kontextu, pozorujeme však 

určitý rozdíl v grafickém způsobu připojení morfému vyjadřujících tuto kategorii. 

 Skupinové zkratky, které jsou nejblíže k nezkráceným slovům, bez problémů 

přijímají ukazatele gramatické kategorie určenosti. Zkratky iniciálové, i když se 

u  nich vyskytují všechny tři rody, mají pouze dva morfémy pro postpozitivní člen, 

a to pro maskulina a neutra: -ът (-а) a -то. V případě, že zvuková forma abreviatury 

vytváří slabiku, končí na konsonant (bez vokalizace), je interpretována jako 

maskulinum, a tudíž má abreviatura postpozitivní člen -ът (-а), např. ВЕЦ – вецът, 

ТЕЦ – тецът, ВУЗ – вузът. Pokud končí na vokál, ať už jako fragment slova, nebo 

jako vokalizační prostředek, má abreviatura postpozitivní člen pro neutra ‒то, např. 

ДСК – десекато, БТА – бетеато, ВМИ – вемеито (srov. Krumova, Čoroleeva 

1982, s. 110), viz též kapitolu 5.2. 

 Gramatické vlastnosti abreviatur ukazují, jakým způsobem a do jaké míry 

dochází k jejich zapojování do jazykového systému. Tj. zkratky, které mají 

paradigma nejvíce podobné obyčejným podstatným jménům, fungují v jazyce stejně 

jako podstatná jména nezkrácená, např. Сметната палата проверява 2 ВУЗ-а 

в Пловдив и общината.1 Вузовете решават да ли да затворят заради грипна 

                                                 
1   http://marica.bg/show.php?id=96232 (16. 1. 2013). 
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епидемия.1 Вузът ще участва в изложението „Европейско образование 2010“, 

което ще се проведе в събота и неделя в столичния хотел „Хилтън“.2 

Příklady ukazují, že užití postpozitivního členu u  abreviatur 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). 

 

4.2.4. Slovotvorná charakteristika 

Většina jazykovědců se shoduje na tom, že zkratky jsou regulérní výrazové 

prostředky jazyka a abreviace je způsob tvoření slov, pojmenovacích jednotek 

kooperujících jak s derivací, tak s kompozicí (Hrbáček 1979, Krumova, Čoroleeva 

1982, Sopira 1975). V. Borisov (1972) uvádí tři základní skutečnosti, které dokládají 

těsný vztah abreviace k slovotvorbě: 

• zkratky jsou základem pro tvoření slov derivací i kompozicí (např. zkratky 

typu  č. estébák (STB), odeesák (ODS), eseróčko (s.r.o.), ekohavárie;  

b. капепеец (КПП), бесепар (БСП), екоферма apod.  

• abreviace se kombinuje s derivací a kompozicí (např. v č. La+chem+a, 

mat+ika, Chir+ana, v b. Мара+слав+ин, су+пет); 

• fragmenty zkratek mohou fungovat jako sufixy nebo prefixy, např. č. agro-, 

expo-, -ex, -ol (např. Agrofet, Tuzex, Chemapol); b. -импекс, Булгар-, метал-, 

строй- (např. Булгартабак, Булгаримпекс, Булгарконсерв, Металхим, 

Коопимпекс aj.). 

Schopnost zkratek 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 od jejich sémantiky; jednak zkratky iniciálové, které jsou častým 

slovotvorným základem pro substantiva (např. názvy osob) nebo mnohem řidčeji pro 

adjektiva či adverbia. 

                                                 
1  http://www.segabg.com/article.php?issueid=4433&sectionid=2&id=0000303 (9. 11. 2009). 
2  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=617857 (22. 10. 2010). 
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Z formálního hlediska se u  iniciálových zkratek jedná o dvě výraznější 

skupiny, které jsou blízké členění na zkratky hláskované a slabičné, ale zcela se 

s tímto dělením nekryjí (srov. Krumova, Čoroleeva 1982, s. 121‒123): 

a) zkratky, jejichž výslovnost končí vokálem, např. СДС [се-де-се], 

БСП [бе-се-пе], ЦСК [це-се-ка]; 

b) zkratky, jejichž výslovnost končí konsonantem, např. ВУЗ [вуз], ТЕЦ 

[тец], ВИП [вип]. 

 Sufixy, kterými se tvoří v bulharštině substantiva označující osoby, se 

připojují k přizpůsobenému základu. 

Při slovotvorném zpracování u první skupiny (a) dochází k odstranění 

posledního vokálu, např. před sufixem ‒ист, ‒ар, aj. СДС → седесе +  ‒ар 

→сесдесар („Раковски“ 134: Петър Стоянов е истински седесар, който е 

против него не е седесар)1; БСП → бесепе +  ‒ар → бесепар (Бесепар напусна 

Общинския съвет във Варна.).2 

Podtypem a) jsou zkratky s kombinovanou výslovností např. ЦСКA → 

цесека +  ‒ист → цесекист (...какво ли не се изписа за него, един от малкото, 

които го защитиха, беше моят приятел, колега, цесекист и поет Елин 

Рахнев.)3. Tvoření slov od zkratek s pomocí sufixu –ист není příliš časté, většinou 

se jedná o slova zastaralá, případně o záměrné ozvláštnění vyjadřování. Vzhledem 

k popularitě klubu ЦСКА (Центарален спортен клуб на армията) výskyt dvou 

odvozenin nepřekvapuje, častější je však odvozenina цесекар (viz SZBJ 2003). 

U druhé skupiny (b), končící na konsonant, se uplatňují sufixy –ец a –джия. 

V některých případech se před ně přidává interfix –a‒ (před sufixem –джия) nebo 

interfix –ов (před sufixem –ец). Např. КАТ+  -а- +  джия → катаджия (Румънски 

катаджия глоби жена, която пътувала на мотор чисто гола.)4. 

Přechýlená pojmenování se tvoří obvyklým pro bulharštinu způsobem, a to 

sufixem –ка, např. седесарка, бесепарка, катаджийка, випаджийка. 

Potencionálně jsou přípustné i zdrobněliny, např. бесепарче, седесарче, 

катаджийче atd. Takovéto tvary jsou ovšem stylisticky příznakové. 

                                                 
1  http://www.mediapool.bg/раковски-134-петър-стоянов-е-истински-седесар-който-е-против-

него-не-е-седесар-news199890.html (23. 11. 2012). 
2  http://www.bnews.bg/article-61845 (24. 10. 2012). 
3  http://novinar.bg/news/berbatov_MzIxMzszOQ==.html (10. 3. 2010). 
4  http://offnews.bg/index.php/47711/katadzhiya-tarsi-kaska-za-gola-motoristka (25. 4. 2012). 
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Od názvů osob lze pravidelně tvořit také adjektiva za pomoci sufixu –ски, 

např. бесепар +  ски → бесепарски; бесепеец +  ски → бесепейски; катаджия +  

ски → катаджийски atd. 

 Z uvedených příkladů je patrné, že se iniciálové zkratky začleňují do 

slovotvorných souvislostí podle jistých slovotvorných modelů (k tématu viz též 

Krumova, Čoroleeva 1977; Krumova, Čoroleeva 1982; Kalajdžievová 2005, 

Georgieva 2011). Odvozená substantiva a adjektiva mají pravidelná paradigmata. 

Internetový slovník bulharského jazyka1 u  odvozených slov (substantiv ‒ názvů 

osob a od nich odvozených adjektiv) uvádí k danému slovu všechny jeho slovní 

tvary, tj. u  substantiv singulár, plurál, tvary pro určenost, počitatelnost, vokativ 

a u adjektiv pro singulár ‒ všechny tři rody a tvary pro určenost a tvar pro plurál 

a určenost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další produktivní skupinou jsou zkratky skupinové, které jsou podobné 

obyčejným slovům. M. Krumova a L. Čoroleeva podotýkají, že limitujícím faktorem 

u  tohoto typu zkratek je jejich sémantická specializace, tj. realizují-li se jako propria, 

pak jejich slovotvorný potenciál je omezený, např. od Мостстрой, Булгаримпекс 

                                                 
1  http://rechnik.chitanka.info/ (slovník je na internetu k dispozici od roku 2010). 
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aj. mají nižší slovotvornou schopnost než zkratky, které se raalizují jako apelativa 

(srov též Krumova, Čoroleeva 1982, s. 124). 

 Slovotvorné možnosti zkratek se také projevují při tvorbě zkratkových 

složených slov, jejichž druhý komponent je celým slovem (биопродукт, 

екогимназия). Tento komponent ‒ nese své plné paradigma, všechny své gramatické 

významy, které přecházejí na celé zkratkové slovo (srov. též Krumova, Čoroleeva 

1982, s. 124). Lze od nich taktéž tvořit substantiva i adjektiva, např. 

биопродуктивен, екогимназист apod. 

 Stejně jako zkratky bulharské i zkratky české nemají k slovotvorbě stejný 

poměr. Nelze souhlasit s názorem J. Hrbáčka, že „Iniciálové zkratky slovotvornou 

problematiku v podstatě nemají, protože nejsou samostatnými lexikálními 

jednotkami… v pravém slova smyslu slovotvornou problematiku mají pouze 

zkratková a zkrácená slova, protože jejich tvoření není do té míry mechanické jako 

tvoření iniciálových útvarů a výsledkem slovotvorného procesu jsou lexikální 

jednotky.“ (Hrbáček 1979, s. 84). Již Dokulil (1962) hovoří o zvláštních způsobech 

tvoření slov, které „se týkají obvykle pouze formy, pokud zasahují i význam slov, 

tedy jej jen modifikují, avšak nemění.“ (Dokulil 1962, s. 25-27). Dle našeho názoru 

iniciálové zkratky mají velmi výraznou slovotvornou problematiku, protože 

využívají slovotvorné prostředky při zeslovnění a stávají se motivujícími základy pro 

slova odvozená. 

Už v roce 1949 M. Helcl zmiňuje, že iniciálové zkratky sice „drží pouhé 

značkové označení ze jmen začátečních písmen…, ale že se jako celek stávají 

základem pro tvoření nových slov odvozováním za pomoci některé z produktivních 

přípon běžného tvoření slov.“ (Helcl 1949, s. 164–165). Právě slovotvornými 

prostředky (flektivizačními příponami) probíhá též zeslovnění iniciálové zkratky, 

např. DPH → dépéháčko, ODS → ódéeska. Kromě toho abreviatury motivují vznik 

odvozených zkratkových slov: zatímco při vznikun zkratky se uplatňuje abreviační 

motivace nezkráceným názvem, tj. plným zněním zkratky, při vzniku zkratkových 

slov slouží zkratka jako motivující výraz. Zkratková slova mohou vznikat jednak 

prostým zeslovněním (ičo, aids), jednak zeslovněním slovotvorným (srov. Dolník 

2003, Ološtiak 2005, Rangelova, Tichá 2012). Podrobněji o slovotvorné a abreviační 

motivaci viz v kapitole 2.1. (schéma č. 3), s. 18. 
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 Při prostém zeslovnění zkratkové slovo bývá zařazeno do slovnědruhového 

paradigmatu podle svého zvukového zakončení, např. ufo, 2. p ufa, ičo, 2. p iča, 

dýdžej, 2. p dýdžeje. U adjektiv je podstatná syntaktická funkce zkratky ve větě, např. 

HIV negativní, DPH osvobozený, HD rozlišení (Daneš 1985 hovoří o slovosledné 

adjektivizaci). 

 Při slovotvorném zeslovnění 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: dývko, dévédéčko (DVD), L-ko [elko] (velikos L) 

-ka: esemeska (SMS), biska (BIS), ódéeska (ODS) 

-čko: cédéčko (CD), sívíčko (CV), písíčko (PC) 

-ík: gazík (GAZ) (srov. Vlková 1984, Kochová 2005, aj.). 

 Jinými slovy, vzájemným působením abreviační a slovotvorné motivace 

mohou vznikat nová slova ze zkratek odvozená, viz schéma č. 7.  

 

schéma č. 7 

 

 

 

 

 

ODS

ódéeska

ódéesák ódéesácký

SMS

esemeskový (trojský kůň, 
problém)

esemeskovat

DJ

dýdžejka

dýdžejský

dýdžejovat dýdžejování
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Tj. je aplikována paralelní motivace nikoli řetězová (viz též Ološtiak 2005, 

Rangelova, Tichá 2012). 

 

 

4.3. Stylistická charakteristika zkratek 

 

 Styl chápeme jako výsledek výběru jazykových prostředků z množin 

prostředků konkurenčních, které vstupují do výrazové konkurence, jedná se tedy 

o prostředky konkurenční či výrazové konkurenty (PMČ 1995). Stylové normy tedy 

určují výstavbu daného komunikátu v jednotlivých funkčních komunikačních 

sférách, mají složku jazykovou, tématickou, textologickou a tektonickou (podle 

Hausenblase 1971), působí na výběr a organizaci jazykových prostředků podle cíle 

promluvy. 

 Sémantická a funkční specifika zkratek je zařazují především do profesně-

terminologického lexika, které je charakteristické pro průmysl, vědu, administrativu, 

obchod, politiku, telekomunikace, tj. plní především komunikační funkce odborné, 

právně-administrativní (úřední), ekonomické (hospodářské), propagační 

a publicistické a používají se v příslušných funkčních stylech – styl odborný, úřední, 

hospodářský, propagační (reklamní) a styl publicistický. Záměrně vybíráme některé 

styly funkční, protože u  nich dochází k markantnějšímu výběru a textové integraci 

výrazových prostřšedků (podrobněji viz PMČ 1995, s. 724). Méně jsou abreviatury 

zastoupeny v uměleckém a konverzačním (hovorovém) stylu nebo ve  slangzích 

a mluvách argotického typu, kde se setkáváme s převážně zeslovněnými zkratkovými 

útvary. Vybrané abreviační útvary jsou ve slovnících opatřovány stylistickou 

charakteristikou, jsou u  nich vyznačeny stylové příznaky jako např. knižnost, 

zastaralost, hovorovost, slengovost (srov. PMČ 1995, s. 699). 

 Jak je patrné z klasifikace abreviatur, abreviační útvary jsou různorodé: 

zatímco grafické zkratky jsou ustálené, pro způsob a místa jejich užívání jsou 

pravidla zažitá, lexikální abreviatury mají mnohem více dynamický charakter. 

Z funkčního i stylistického hlediska se projevují nejzajímavěji zkratky iniciálové 

a skupinové, které mezi sebou vykazují jisté rozdíly. Lze říct, že většina iniciálových 

zkratek je charakteristická pro styl odborný a publicistický a má jistý knižní nádech, 
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zatímco skupinové zkratky jsou více zastoupeny ve stylu hovorovém (srov. 

Krumova, Čoroleeva 1982). 

 Sémantická stejnorodost iniciálových a skupinových zkratek vede do jisté 

míry ke stejnorodosti stylistické. Paralelu vykazují především zkratky vlastních 

názvů u  obou typů zkratek. Např. iniciálové zkratky АХП – Асоциация за 

хуманитарна помощ (OSN), ДСП – Демократи за силна България (politická 

strana), БММ – Бургаски медени мини, ЕСИА – Европейски съюз на 

инжинерите и архитектите (EU), ГАБ – Генерална агенция за България 

a skupinové zkratky jako Енергохидропроект, Мостстрой, Лакпром, Гумикооп, 

Газстроймонтаж jsou charakteristické především pro odborný, publicistický, 

administrativní a úřední styl (viz též Krumova, Čoroleeva 1982, s. 112). 

 Rozdíly mezi iniciálovými a skupinovými zkratkami jsou především v jejich 

funkčním užití v písemném a mluveném projevu. Zatímco velkou část iniciálových 

zkratek nacházíme především v tisku (mnohdy nemusí být zkratka ve své zvukové 

podobě používána, tj. jedná se o zkratku vytvořenou jednorázově pro potřeby daného 

článku, tedy o zkratku operativní, např. o zkratku víceslovného pojmenování nějaké 

akce, kauzy apod.). Skupinové zkratky jsou zastoupeny jak v psaných textech, tak 

i v ústním projevu. Podstatu tohoto rozdílu vidíme v tom, že skupinové zkratky, jsou 

více podobné obyčejným slovům, stejně jako slova se vyslovují, jejich 

fragmentárnost není natolik markantní jako u  zkratek iniciálových, a proto se 

jednodušeji zapojují do psaného textu i mluveného slova. Dalo by se tedy říct, že 

stylistická příslušnost zkratek je závislá především na jejich charakteru, tj. zkratky, 

které se liší od „obyčejných“ slov – iniciálové, se častěji používají v psaných textech, 

především v administrativním, odborném a publicistickém stylu, méně v ústním 

projevu, kdežto zkratky, které se chovají jako slova „obyčejná“, tj. skupinové, jsou 

aktivně zastoupeny v psaných textech i v mluvené bulharštině. 

 Lze tedy konstatovat, že existuje 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.). 
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 Část iniciálových zkratek je typická především pro spisovnou bulharštinu, 

zejména pro psané texty. Nicméně již nejsou tak vyhraněné a rozšířují se také 

do ústního neformálního projevu. Jedná se např. o: 

• výrobky а reálie používané v každodenním životě: 

Пи Си (PC) – персонален компютър, Ди Ви Ди (DVD) – дигитален видеодиск, 

Джи Ес Ем (GSM) – мобилен телефон, ПИН код – личен номер, Джи Пи (GP ‒ 

General Practicioner) – личен лекaр; 

• zkratky podniků, institucí, společností a politických stran: 

НОИ – Национален осигурителен институт, БДЖ – Български държавни 

железници, ДБТ – Дирекция бюро по труда, ДПС – Движение за права и 

свободи; 

• názvy středních a vysokých škol a jejich oborů: 

СУ – Софийски университет, БФ – Биологически факултет, ВМИ – Висш 

машиностроителен институт, НБУ – Нов български универцитет; 

• zkratky z oblasti ekonomie a podnikatelské sféry: ДДС – данък добавена 

стойност, ЕД – еднолично дружество, НАП ‒ Национална агенция за 

приходите. 

 Ze stylistického hlediska jsou zkratky velmi dynamické, ke stylistickým 

změnám u  nich dochází mnohem rychleji než u  slov, a to především z toho důvodu, 

že samotný systém zkratek je silně proměnlivý a pohyblivý. Zkratka může velice 

rychle přejít od stylu odborného či publicistického ke stylu hovorovému, obdobně 

může dojít k přechodu od slova stylisticky specifického ve slovo stylisticky 

neutrální. Taktéž přechod z aktivního do pasivního slovníku je rychlý (srov. 

Krumova, Čoroleeva 1982, Daneš 1997, Lotko 2003, Rangelova, Tichá 2012). Např.: 

• styl odborný → hovorový: ТБЦ – туберкулоза, СПИН – Синдром на 

придобита имунна недостатъчност, Си Ди Ром – устройство в компютър за 

възпроизвеждане на компактдискове (CD ROM), v č. např. AIDS – Syndrom 

získaného selhání imunity, RTG – rentgen; 

• slovo stylisticky specifické → stylisticky neutrální: микро, еко, био, евро, ale 

také slova obsahující zkratkový (jednopísmenný) prvek ve významu celého slova, 

např. e- (ve významu 'elektronický'), и- (také významu elektronický), v č. mikro, eko, 

bio, euro, e- (také ve významu 'elektronický'), m- (ve významu 'mobilní'), i- (ve 

významu 'internetový') atd. Komponent e- je v obou jazycích natolik rozšířený, že 
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vznikají pojmenování kombinovaná nejen s výrazi přejatými, ale také 

i s výrazy domácími, např. е-картичка, e-банка, е-Правителство, е-подпис,  

е-търговия, и-бизнис, е-shop (zapsáno latinkou, používáno v azbukou psaných 

textech). Obracíme pozornost na rozdíl v dekódování komponentu e-  

a и- v bulharštině a v češtině. Bulharština oba tyto komponenty dekóduje jako první 

část slovního spojení s významem 'elektronický' na rozdíl od češtiny, kde i- je ve 

významu 'internetový'. Komponent m- jsme zaznamenali pouze v češtině ve 

spojeních se slovy cizími (podrobněji viz Opavská 2005, Opavská 2008, srov. též 

Rangelova, Tichá 2012, pro polštinu Waszakowa 2003); 

• aktivní slovník → pasivní slovník: БПБ – Българска промишлена банка, ЗМС 

– Земеделски младежки съюз, LP – long play (dlouhohrající deska), VHS ‒ Video 

Home Systém (systém pro magnetický záznam obrazu a zvuku), OPBH – Obvodní 

podnik bytového hospodářství, OF – Občanské fórum, V3S [vé-tři-es] – Vojenský 

třítunový speciál (nákladní automobil) (viz též kapitolu 5.4.). 

 Zkratky, které se už při svém vzniku chovají jako nezkrácená slova (částečně 

zkrácené skupinové zkratky, zkratková slova) jsou většinou stylisticky neutrální nebo 

se chovají jako slova hovorová. K neutrálnímu lexiku dnes patří například apelativa 

tvořená slovotvornými formanty jako: авто-, фото-, еко- apod. (автоколона, 

автомивка, автоуред, автоелектроникa, фотоателие, фототехника, 

екокожа, екопродукти, екодвигател). Velká část podobně vytvořených slov je 

v jazyce relativně nová, např. slova s komponenty фито-, фен-, евро-, био- 

(фитотерапия, фитокозметика, фенклуб, фенартикули, биохрани, биокрем, 

евронорми, евролига, евровалута) aj., u  těchto slov dochází k postupnému 

stylistickému přesunu od slova příznakového k neutrálnímu. 

 Jako stylisticky příznaková jsou chápana useknutá slova jako např. спец, рок, 

порно atd., která jsou používána především mladými lidmi, v běžné mluvené 

bulharštině, i u nich však lze pozorovat silnou tendenci k přechodu mezi stylisticky 

neutrální slovní zásobu. 

 Klasifikovat zkratky podle jejich stylistické příslušnosti je problematické, 

takováto klasifikace by vyžadovala provést pro velkou část zkratek konkrétní 

individuální výzkum. Jak ve své práci podtrhují M. Krumova a L. Čoroleeva (1982) 

přechod zkratek k hovorovému stylu je většinou doprovázen některým 

z následujících rysů: 
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1. Dochází k nevyhraněnosti gramatického rodu. Iniciálové zkratky mají 

tendenci přijímat rod s ohledem na morfologický charakter zkratky. Některé zkratky 

mají jasně určenou gramatickou kategorii rodu, u  jiných dochází k jejímu formování 

a další přijímají rod prvního slova výchozího slovního spojení (viz kapitolu 4.2.1.). 

 U zkratek, které nemají přesně určený rod a uživatel jazyka váhá při jeho 

realizaci, má jedna z možností rodového zařazení jisté stylistické zabarvení, srov. 

ДСК е отворила два нови клона в Асеновград oproti Опашките в ДСК-то 

нямат край. 

2. Uplatnění kategorie čísla a určenosti. Téměř ve všech případech užití 

zkratky s členem nebo v plurálu je typické pro ústní projev, např. ВУЗ – вузове, 

ТКЗС – теказесета (viz kapitolu 4.2.2. a 4.2.3.). 

3. Nabytí slovotvorných schopností. Odvozeniny jsou taktéž typické pro 

hovorový styl. Např. НАТО – натовец, ВИП – випаджия, випаджийски, СДС – 

седесар, седарски atd. (viz kapitolu 4.2.4.). 

4. Nabytí nových významů, přičemž změny sémantické zpravidla souvisí se 

změnami stylistickými. Ze stylisticky neutrální zkratky se stává zkratka specifická 

pro mluvený jazyk (viz kapitolu 4.1.2.) 

5. Dešifrování zkratek za pomoci národní etymologie, např. децфонд – 

децентрализиран фонд je často dešifrován jako детски фонд. 

6. Humoristické dešifrování zkratek. V těchto případech je všeobecně známá 

a přijatá zkratka může být dešifrována s novým expresivním významem. Např. BMW 

– бутилка минерална вода, ВИК – водка и кола, vedle toho se vyskytují zkratky, 

které se záměrem exprese vznikají: ЖЗО – животът започва отново, ЦМО – 

централно мозъчно откачване (podrobněji viz též Krumova, čoroleeva 1982, 

Karastojčeva 1977). 

Používání zkratek v uměleckém stylu má vždy stylistické opodstatnění. 

I když jsou zkratky především prostředkem k nominaci, často mají i stylisticky 

specifickou funkci. Objevují se ve všech funkčních stylech, což dokazuje rozšířenost 

abreviace a její velké funkční možnosti. 
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5. ABREVIACE A  SPISOVNÝ JAZYK  

 

 

5.1. Abreviace a spisovná norma 

 

 Jednou z hlavních zvláštností abreviace je, že je především jevem spisovného 

jazyka. V dialektech se objevují různé způsoby zkracování jazykových jednotek 

v různých rovinách – fonetické, syntaktické, lexikální, ale jako samostatný způsob 

slovotvorby je abreviace charakteristická právě pro jazyk spisovný. 

 Vzhledem k tomu, že část bulharských dialektů se stala základem spisovného 

bulharského jazyka, dochází k neustálému regulování vztahu mezi spisovným 

jazykem a dialekty, což ovlivňuje normu jazyka a následnou kodifikaci. „Spisovný 

jazyk je útvar jednotný, s ustálenou mluvnickou stavbou a se společnou, rovněž 

ustálenou, ale stále rostoucí slovní zásobou“ (Havránek, Jedlička 1981, s. 7). Soubor, 

těchto ustálených, tj. pravidelně užívaných mluvnických prostředků i slovních 

ustálených způsobů (pravidel, zákonitostí) a jejich užívání je normou jazyka; norma 

tyto ustálené prostředky nestanovuje, není mimo jazyk, ale existuje v jazyce samém. 

„Norma spisovného jazyka je charakterizována jednak těmi rysy, které sdílí 

s obecným pojetím normy, navíc však i s rysy dalšími, z nichž některé bychom 

označili nikoli již jako konstitutivní (reálné), ale spíše jako žádoucí (cílové), jako cíl 

záměrné péče o kulturu spisovného jazyka.“ (Nebeská 1995, s. 27). Pouze 

u  spisovného jazyka se uplatňuje cílevědomý normotvorný proces ‒ kodifikace, tj. 

společensky závazné institucionalizované stanovení prvků spisovné jazykové normy. 

Od normy je tedy zaspotřebí odlišovat její kodifikaci v autoritativních jazykových 

příručkách. Spisovný jazyk má ideální normu v kodifikaci, a též reálnou normu, 

kterou kodifikace neustále dohání (Chaloupka 1971). Spisovná norma zaujímá 

prostor mezi územ a kodifikací. Úzus bývá definován jako častější užívání, 

obvyklejší výskyt jazykových jevů, to znamená, že úzus je to, co je frekventované, 

obvyklé, nezávisle na tom, zda je to správné či nikoliv. 

Již Havránek a Jedlička ve své práci poznamenávají, že jednotnost 

a ustálenost prostředků spisovného jazyka a jeho normy neznamená jejich naprostou 

jednolitost a ustrnulost. Protože tak, jako se mění jazyk, mění se zákonitě i norma 
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spisovného jazyka, na základě těchto změn, je zapotřebí také měnit a nově 

vypracovávat i kodifikace (srov. Havránek, Jedlička 1981, s. 8). 

 Vztah nositelů jazyka ke zkratkám jako k útvarům, které nemají dialektní 

varianty (vznikají v systému spisovného jazyka) můžeme hodnotit jako nevyhraněný. 

V bulharštině neexistuje dlouholetá tradice, nejsou různé varianty v různých 

dialektech, neexistují jazykové návyky předávané z generace na generaci. Díky 

tomu, by se dalo předpokládat, že se unifikace jejich užívání a ustanovení normy 

systému abreviatur nebude potýkat s problémy, že správné používání abreviatur 

a dodržování spisovné normy nebude činit uživatelům jazyka potíže. 

 S ohledem na to, že je abreviace v bulharštině relativně mladý a současně 

i velmi dynamický jev, nemůžeme hovořit o vybudovaném a zažitém komplexu 

norem k používání zkratek, k čemuž současně přispívá i fakt, že abreviace je 

z jazykového hlediska na periferii zájmu, a to také v oboru lexikografie. 

Samotný systém zkratek je velmi dynamický (viz kapitolu 5.4.), probíhají 

v něm nové procesy, a proto je odůvodnitelná i neustálenost spisovné normy 

u zkratek. U abreviačních útvarů existuje velká různorodost zkratkových variant. 

Dochází k neustálému přechodu od zkratek lexikálních ke zkratkovým slovům (viz 

kapitolu 4.2.4, 5.4.) Variantnost je také v zápisu (v b. podpořeno užíváním dvou 

soustav – latinky a azbuky, viz též kapitolu 5.3. a 5.4.) a výslovnosti zkratek (viz 

kapitolu 5.2.). 

 Na abreviaci je možné pozorovat, jak spisovný jazyk ovlivňuje ostatní složky 

národního jazyka, např. běžně mluvený jazyk.1 Zkratky ze spisovného jazyka 

přecházejí do standardu a substandardu bulharštiny a odtud i do hovoru lidí – 

interdialektu a dialektu. V některých případech se zkratky mohou přizpůsobi 

zvláštnostem daného dialektu, většinou fonetickým. Objeví-li se slova odvozená, tvar 

pro množné číslo nebo postpozitivní člen, jde o základní formální příznak toho, že 

má zkratka již hovorový charakter. Příkladem mohou být zkratky: ТКЗС, ДЗС, АПК, 

ВЕЦ, Хоремаг, které se objevují v dialektech a v některých případech se i danému 

dialektu přizpůsobily (текезесе i текезе s odvozeninami текезесар, текезер, 

текезесарски, текезарски) (srov. Krumova, Čoroleeva 1982, s. 144). 

 

                                                 
1  Horecký stratifikoval národní jazyk takto: spisovný jazyk- standard – substandard – interdialekt – 

dialekt (Horecký 1979). 
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5. 2. Pravopis a výslovnost 

 

 Při popisu abreviace je důležité osvětlit také otázku pravopisu zkrácených 

jazykových jednotek a jejich grafickou formu. Ve skutečnosti existuje velká 

variabilita a neustálenost v základních formách abreviatur, stejně jako 

i u  jednotlivých forem pro plurál, postpozitivní člen a jednotlivé formy odvozenin 

iniciálových zkratek. V publicistice, ale i v umělecké literatuře můžeme najít zápisy 

nejrůznějšího charakteru (CD, Си Ди, си ди, CD-то, СиДи-то, сиди-то, сидито). 

 Zmíněné členění zkratek na zkratky grafické a zkratky lexikální spočívá 

v jejich užívání buď pouze v písemném projevu, nebo v obou typech projevu. 

 Z tohoto hlediska se grafické zkratky používají pouze v písemném projevu 

k ulehčení procesu psaní a ekonomii místa. Zaznamenávají slovo nebo více slov, 

které se při čtení vyslovují v plném znění, nikoliv tak jak jsou zapsány (tj. zkráceně). 

 Bulharské grafické zkratky (vyjma zkratek podstatných jmen vlastních) se 

píší malými písmeny. V případě, že je grafická zkratka apelativum a je na začátku 

věty, píše se velkým písmenem, např. Д-р Николов е специалист по сърдечно-

съдови болести. 

Podle typu zkrácení se v zápisu používá tečka: заб. (забележка), мил. (милион), 

кн. (книга); pomlčka: д-р (доктор), у-ще (училище); lomítko: в/у (върху), с/ка 

(сметка). 

 Grafické zkratky, které jsou měrnými jednotkami a jejichž název je totožný 

s vlastním jménem osob, se píší velkými písmeny, např. A (č. A) – Ampér, Н (č. N) – 

Neuton. Za grafickými zkratkami měrných jednotek se nepíše tečka, např. км (č. km) 

‒ километър, ч (č. h) – час, г (č. g) – грам, ani jsou-li psány latinkou. 

 Zkratky podstatných jmen vlastních se píší velkým písmenem, např. Г. С. 

Раковски (Георги Сава Раковси), П. Р. Славейков (Петко Рачев Славейков). 

Podstatná jména vlastní se většinou zkracují pouze na jedno písmeno, např. Мария – 

М., Георги – Г. Aby mohla být některá jména se stejným počátečním zvukem 

rozlišena, je přípustné i zkrácení na více písmen, např. Димитър – Д. nebo Дим., 

Здравко – З. nebo Здр. Mezi zkratkou a následujícím zkráceným nebo nezkráceným 

slovem (proprium či apelativum) je mezera, např. П. К. Яворов. Pokud se jedná 

o sousloví, ve kterém jsou zkrácena všechna slova, je přípustné psát je bez mezer, 

např. jak и т.н. tak и т. н., ед. ч. ед.ч., пр. Хр. пр.Хр. (viz též kapitolu 3.1.). 
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 SZBJ (2003) uvádí, že lexikální zkratky většinou vznikají z osnov složených 

názvů, zřídkakdy z jednoho slova (většinou složeného, např. жп - железопътен). 

Využívají se jak v písemném jazyce, tak i v ústním projevu. Jak jsme již zmínili, na 

rozdíl od grafických zkratek mají zkratky lexikální samostatnou gramatickou 

a lexikální charakteristiku, vlastní výslovnost a často i gramatické formy. Vzhledem 

k tomu, že tyto zkratky mají tendenci se co nejvíce připodobnit normálním slovům, 

zapisují se bez použití teček mezi jednotlivými elementy abreviačního útvaru, např. 

НСП – Национален съвет на профсъюзите, БДЖ – Български държавни 

железници, ТМП – Техникум по млечна промишленост. 

 Nejobecnějším pravidlem je, že iniciálové zkratky se zapisují iniciálami 

a skupinové zkratky verzálkami (vyjma jmen vlastních, u  kterých je první písmeno 

zapsáno iniciálou). Např. МОС – Министерство на околната среда (iniciálová 

zkratka), мотовелоспорт ‒ Мотоциклетен и велосипеден спорт (skupinová 

zkratka zapsaná verzálkami), Геотурс ‒ Дружество туристическа дейност 

(skupinová zkratka – proprium s velkým počátečním písmenem). 

 Problém s pravopisem je patrný při zápisu tvarů pro plurál, u  postpozitivního 

členu a rovněž u  odvozených slov ze zkratek iniciálových. 

Na základě analýzy publicistických textů, práce s Bulharským národním 

korpusem a texty na internetu, můžeme vyvodit tři základní způsoby grafického 

vyjádření gramatických kategorií, které se aktivně používají nezávisle na pravopisné 

normě: 

1) Skupinové zkratky, které jsou běžná slova, se píší malými písmeny 

a vlastní jména se zapisují s velkým počátečním písmenem, např. Моспроект, 

Агрокооп, ale автомивка, екофарма. 

2) U iniciálových zkratek se používají dva způsoby zápisu v závislosti na 

zvláštnostech dané zkratky (např. 'umělý' způsob vzniku nebo tendence používat 

zkratku v běžně mluvené bulharštině jako slovo nezkrácené. 

a) V oficiálních nebo nomenklaturních textech je zapotřebí používat zkratky 

jako slova neohebná, tj. bez odvozených gramatických forem, se zápisem 

s iniciálami. Např. místo: В близост до ВМИто (případně ВМИ-то) се случи 

катастрофа. → В близост до сградата на ВМИ се случи катастрофа. Potřeba 

užití členu je přeneseno na substantivum сграда. 
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b) V projevech, které mají své místo v mluvené bulharštině, tedy patří např. 

k uměleckému stylu, publicistickému stylu, vědeckopopulárnímu stylu jsou (mimo 

zápis iniciálami) přípustné také zápisy iniciálových zkratek (ze kterých se vlastně 

stala běžná substantiva) jako obyčejných slov, tedy malými písmeny, např. вуз, вец, 

тец, нои, десека. 

3) Pro zápis gramatických forem iniciálových zkratek, existují následující 

způsoby zápisu: 

a) Pokud jsou iniciálové zkratky zapsány velkými písmeny, je za pomoci 

spojovníku připojen ukazatel plurálu nebo určenosti, např. ТЕЦ-а, ПТУ-то, МУ-то, 

ЗИЛ-ове, ВЕЦ-ове. Skupinové zkratky, které jsou velmi blízké slovům přirozeného 

jazyka, se píší malými písmeny a vlastní jména se zapisují s velkým počátečním 

písmenem, např. Моспроект, Агрокооп, ale автокозметика, екопродукти. 

b) Pokud mají zkratky formu normálních slov, je ukazatel plurálu nebo 

určitosti připojen přímo ke zkratce, např. вуз, вузът, вуза, вузове (SZBJ 2003, 

OPSBJ 2012, Jordanova 1980, Krumova, Čoroleeva 1982, Georgieva, Murdarov 

1985). 

Zápisy typu ВЕЦ-а, ТЕЦ-а, БТА-то а БеМеФе-то, ДеДеСар, ТеКаЗеСето 

ovšem odporují pravopisným normám bulharského jazyka. Podle pravidel není 

přípustné, aby základ slova byl spojován se sufixem za pomocí spojovníku a to ani 

v případech, kdy se jedná o slovotvorný základ, kterým je abreviatura. Nepřípustné je 

také kombinování latinské grafiky s azbukou, přesto že se to běžně děje. Slova 

odvozená od zkratek se správně zapisují malými písmeny bez spojovníku mezi 

základem slova a sufixem, např. капепейка, седесар, депесарски, джиесем, 

натовец, пиарство, випаджия atd., a to (jak je z posledních 4 příkladů patrné) 

i u  slov odvozených z abreviatur cizího původu (viz SNSVBJ 2001, Blagoeva 2011). 

Domníváme se, že potíže se zápisem zkratek a od nich odvozených slov 

pramení z velmi nevýrazné hranice mezi zkratkou a slovem odvozeným. Vnímání 

abreviatur a abreviace mezi nositeli jazyka je velmi subjektivní. To co někdo již 

považuje za slovo odvozené a zcela lexikalizované, může pro jiného mít stále silně 

vyjádřený příznak fragmentárnosti, případně se může jednat i o snahu (potřebu) 

graficky zdůraznit, že se jedná o zkratku. 

Bohužel, musíme konstatovat, že v bulharských lexikografických dílech není 

zkratkám věnován dostatek pozornosti, především správnému zápisu tzv. 
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problematických abreviatur, které mají jiný než bulharský původ a do bulharštiny 

jsou přebírány v transliterované podobě či přímo v cizí grafické podobě (viz kapitolu 

5.3.). 

Otázka dělení zkratek na konci řádku je v přímé souvislosti s typem dané 

zkratky (morfologická struktura, grafické ztvárnění) a stupněm její lexikalizace. 

Pokud se jedná o iniciálové zkratky psané velkými písmeny, které nejsou 

lexikalizované, je dělení jejich částí nepřípustné, neboť je nelze dělit 

z morfologického hlediska, např. ПКО – Проекто-кострукторски отдел, МБП – 

Местно бюро за проверка. V případě, že se jedná o lexikalizované iniciálové 

zkratky nebo o skupinové zkratky, které mají formu jako slova obyčejná, přenášejí se 

podle stejného principu jako slova ostatní ‒ na základě svého slabičného dělení, např. 

вузове → ву-зо-ве, радар → ра-дар. Na stejném principu se přenášejí i slova od 

zkratek odvozená.  

Zkratky skupinové, s jasnou morfologickou stavbou, se dělí s ohledem na 

zachování této struktury tj. po jednotlivých fragmentech/jednotkách, např. спецкурс 

→ спец-курс, мотокрос → мото-крос, екомаг → еко-маг (srov. též Krumova, 

Čoroleeva 1982, Georgieva 1985, Raševa 2004). 

 Formální modely grafických zkratek byly probrány v kapitole 3.1. Shledali 

jsme pouze několik rozdílů při zkracování a zápisu grafických zkratek, např. v b. je 

používaná při zápisu zkráceného slova pomlčka: 

г-жа (госпожа)  x  pí (paní) 

ф-ма (фирма)  x  fa (firma) 

V bulharštině za zkratkou např. následuje při výpočtu dvojtečka: 

 напр.:   x  např. 

V bulharštině (na rozdíl od č.) jsou při zápisu zkrácené podoby víceslovného 

pojmenování přípustné varianty s mezerami mezi jednotlivými zkratkami či bez nich: 

пр. Хр i пр.Хр. x   př. Kr. (před Kristem) 

ед. ч. i ед.ч.                x  j. č. (jednotné číslo) 

V bulharštině se za zkratkami názvů měn, číslovek píše tečka: 

мил.   x mil (ale mld.) 

лв., кр. (s číslovkou) x Kč  

(v č. se píše velké počáteční písmeno bez tečky) 
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 Iniciálové zkratky se v obou jazycích píší bez teček za jednotlivými písmeny 

jako značky: OSN (Organizace spojených národů), ODS (Občanská demokratická 

strana), ZOH (Zimní olimpijské hry), LN (Lidové noviny), MF (Mladá fronta 

(denník)). Tam kde by mohlo dojít k homonymním tvarům, se mohou u  iniciálových 

zkratek vsunovat malá písmena, např. PsÚ ‒ Psychologický ústav místo PÚ ‒ 

Pedagogický ústav (PČP 1998, s. 35–38).  

 

 Norma výslovnosti zkratek není dostatečně ustálená, praxe užívání zkratek je 

relativně krátká, a tudíž tradice jejich správného používání není zcela zažitá. 

 U výslovnosti zkratek zaznamenáváme dva potencionální problémy pro 

uživatele jazyka. Jednak je to způsob výslovnosti názvů liter u  iniciálových 

písmenných zkratek (tj. výslovnost písmenných zkratek), jednak zvláštnosti jejich 

přízvuku, tj. stanovení akcentních modelů typických pro zkratky. 

Výslovnost zkratek, které se skládají z jednoho nebo více vokálů, nečiní 

obtíže, protože existuje pouze jeden způsob vyslovení daného zvuku. 

 Zkratky, které obsahují konsonanty б, в, г, д, ж, з, п, т, х, ц, ч, ш, щ se 

vyslovují tak, že je ke zvuku označenému daným písmenem připojen zvuk [e] –  

[бе, ве, ге, де, же, зе, пе, те, хе, це, че, ше, ще]. Konsonanty л, м, н, р, с, ф 

začleněné do zkratky je možné vyslovit dvojím způsobem. Buď jako ostatní 

konsonanty připojením zvuku [e] – [ле, ме, не, ре, се, фе ] nebo je zvuk [e] vložen 

před písmenem označujícím daný zvuk [eл, eм, eн, eр, eс, eф]. Z výše uvedeného je 

jasné, že zkratky, které obsahují konsonanty л, м, н, р, с, ф mají výslovností 

varianty, a to vede ke kolísání a k otázce, která z výslovnostních variant je 

preferována, a tedy také normativní. Zde je nutné poznamenat, že výslovnost se 

zvukem [e] před zvukem označeným písmenem [ел, ек, ен,] není pro bulharský jazyk 

přirozená. Je typická pro latinskou abecedu, i když je přijata do všech slovanských 

jazyků. Vývoj a výslovnost bulharských abreviatur je ovliněna ruským jazykem, ze 

kterého po roce 1944 bylo přejato velké množství zkratek, současně s tím i způsob 

vyslovování písmenných zkratek. 

 Někteří autoři uvádějí, že výslovnost konsonantu к jako [ка] je také ovlivněna 

ruským jazykem. E. Georgieva a Vl. Murdarov analyzují zkratky s touto výslovností 

a dochází k závěru, že к se vyslovuje jako [ка] ve všech pozicích, výjimkou je snad 

pouze zkratka ТКЗС [те-ке-зе-се]. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná 
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již o zcela ustálenou výslovnost, není na místě pokoušet se o její změnu (Georgieva 

1967, s. 68, Georgieva, Murdarov 1985). 

Otázku výslovnosti zkratek můžeme na základě materiálu uvedeném v SZBJ 

1983 a SSBJ 2003 shrnout následovně: 

1) V bulharském jazyce je ustálená e-výslovnost konsonantů (u iniciálových 

písmenných zkratek), vyjma písmene к, u  kterého se ustálila výslovnost [ка], např. 

КМ [ка-ем] ‒ Контролна машина. 

2) Vzhledem k tomu, že u  konsonantů л, м, н, р, с, ф existují dvě varianty 

výslovnosti, je přípustná výslovnost [e] před zvukem označeným odpovídající literou 

[eл, eм, eн, eр, eс, eф], a to: 

a) u názvů strojů, dílů, přístrojů atd., které jsou přejaté z cizích jazyků 

a jsou již ustálené v specializovaných oborech; dále u  přejatých abreviatur, které 

patří k mezinárodnímu lexiku (většinou jsou přejaty včetně výslovnosti), např. МИ 

[ем-и] ‒ измерватрелен микроскоп. 

b) k minimalizování homonymie u  zkratek nebo k odstranění 

nelibozvučných abreviatur náhradou e-výslovností, např. ДТЛ [де-те-ел] místo [де-

те-ле] – Ламбов диатермичен апарат, АТЛ [а-те-ел] místo 

[а-те-ле] – Автоматична технологична линия. 

Bulharské zkratky, včetně kalků, se vyslovují s [e] za zvukem, označeným 

příslušnou literou [ле, ме, не, ре, се, фе] vyjma případů uvedených v bodě b).  

S výslovností skupinových, smíšených a slabičných zkratek nejsou větší 

potíže, protože se vyslovují, podle stejných norem jako slova obyčejná (SZBJ 1983, 

SZBJ 2003, Krumova, Čoroleeva 1982, Georgieva, Mordarov 1985). 

 Neméně důležitou otázkou týkající se výslovnosti abreviatur je určení polohy 

akcentu. Obecně lze říci, že platí celková akcentologická pravidla bulharštiny: každé 

slovo má jeden akcent (ve slovech složených může být i více akcentů). Zkratky jako 

jazykové jednotky mohou mít také více akcentů, které jsou někdy rovnocenné, někdy 

se jedná o přízvuk hlavní a vedlejší. V ojedinělých případech mohou mít zkratky 

(především skupinové) více než dva přízvuky, např. Балк`анстр`ойпро`ект, 

Тр`ансп`ътпро`ект (институт) (srov. Krumova, Čoroleeva 1982, s. 160).  

U iniciálových písmenných zkratek jsou zřetelné následující akcentní modely: 

• u dvouslabičných písmenných zkratek je většinou přízvuk na každé slabice, 

např. БК [б`е-к`а] – Битов комбинат , АЦ [`а-ц`е] – Атомна централа, ТИ 
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 [т`е-`и] – Техникум по имономия. Pokud dojde u  takovéto zkratky k lexikalizaci, 

vyslovuje se pouze s jedním přízvukem, např. МИ [м`е-`и] → [ме`и]. Takovéto 

akcentní varianty lze pozorovat i u  dvouslabičných iniciálových zkratek 

hláskovaných, mohou být vyslovovány např. ДОСО [д`о-с`о], i [дос`о], МЕИ [м`е-

`и], [м`еи], ХЕИ [х`е-`и], [хе`и]. V některých případech má varianta s jedním 

přízvukem hovorový charakter, např. МЕИ [м`еи] (viz SZBJ 2003). 

• Tříslabičné písmenné zkratky mají dva přízvuky, a to na první a třetí slabice, 

např. ЕСП [`е-се-п`е] – Електорснабдително предприятие, ПКС [п`е-ка-с`е] – 

Професионални компютърни системи, БПА [б`е-пе-`а] – Българска 

педиатрична асоциация. 

• Skupinové zkratky mají dva akcenty, hlavní a vedlejší, např. М`оспро`ект, 

`Агро`ехпо, Тр`анстр`ой (viz též. Krumova, Čoroleeva 1982, s. 160-161). 

Písmenné iniciálové zkratky, ojediněle i slabičné, tedy mohou mít víc než 

jeden přízvuk, zkratky skupinové a někdy také slabičné iniciálové zkratky mohou mít 

jeden hlavní a více vedlejších přízvuků, např.  ДПТ [д`е-пе-т`е] – Държавно 

предприятие за туризъм, Б`улстр`ад aj.  

Při lexikalizaci abreviatur dochází také k připodobnění jejich přízvuku 

k ostatním nezkráceným slovům, vznikají tak akcentní varianty s jedním přízvukem. 

v praxi se ale využívá jedna i druhá varianta. 

Zkratky internacionálního charakteru, přejaté z anglického jazyka jsou 

vyslovovány podobně jako v jazyce výchozím, např. Си Ди [с`и-д`и], Пи ар [п`и 

`ар]. Díky tomu dochází k rozdílům při zápisu zkratky v cizím a bulharském jazyce, 

např. Ай-Би-Ем z anglického IBM (International Business-Machines), Би-Би-Си 

z anglického BBC (British Broadcasting Corporation). Méně často se používají také 

odpovídající transliterované zkratky ИБМ а ББС (Georgieva, Murdarov 1985, SSBJ 

2003). Podrobněji o zkr. internacionacionálního char.viz kapitolu 5.3. 

Výslovnost zkratek v českém jazyce je stejně jako v bulharštině zajímavá 

především u zkratek iniciálových. Podle MČ 1 (1986) je zapotřebí iniciálovou 

zkratku číst „buď jako nezkrácené sousloví, nebo po jednotlivých písmenech, 

obvykle vokalizovaných (u přejímaných cizojazyčných zkratek buď podle úzu 

českého, nebo vlastního jazyku původnímu), v obecné řeči a slangu izolovaných, 

pokud nemohou být vyslovovány jako jedno slovo.“ (MČ 1 1986, s. 250). Iniciálové 

zkratky se vyslovují s přízvukem na poslední slabice, jednotlivá písmena se čtou 
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svými pojmenováními v abecedě, např. SRPŠ [es-er-pe-eš], ČSR [čé-es-er], HIV  

[há-í-vé], SMS [es-em-es], nebo se mohou realizovat také čtením iniciál jako hlásek 

[s-r-p-š], [č-s-r], [s-m-s]. MČ 1 uvádí také akronymní způsob vyslovování, např. 

[srpš], [hiv]. Oba tyto způsoby výslovnosti (slabičná i hlásková) dokazují, že tento 

typ abreviačních útvarů nemůžeme považovat za slova (srov. Romport 1951, s. 50; 

Hrbáček 1979, s. 75; MČ 1 1986, s. 250). Romport poukazuje také na to, že kromě 

přízvuku na poslední slabice je slabší přízvuk také na slabice první, a to především 

u  zkratek troj a více slabičných. „To, že se nám zdá přízvuk na poslední slabice 

silnější, než ve skutečnosti je, souvisí s tím, že dynamická linie českých 

přízvukových taktů je klesavá. Tedy na místě, kde je v češtině obvykle intenzita 

nejslabší, je zde větší než u  předcházející slabiky.“ (Romport 1951, s 49). 

Slabičné zkratky1 jsou také vypisovány velkými písmeny, mohou být i víceslabičné, 

vyslovují se s přízvukem na první slabice, např. ÚRO [`uro], ÚRNA [`urna], NATO 

[n`ato].  

S výslovností zkratkových a zkrácených slov potíže nejsou. Rozkolísanost 

pozorujeme u  výslovnosti zkratek iniciálových cizího původu, především 

anglických. Tento jev je typický také pro slovenštinu, v bulharštině se neprojevuje, 

jedná-li se o iniciálovou zkratku čtenou po slabikách, např. ИКОМ [ик`ом] – ICOM 

(International Council of Museums), ЮНЕСКО [юнеско] – UNESCO (United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization) čte se tak, jak je 

transliterována, jako slovo s přízvukem na 2. slabice. Jedná-li se o iniciálové zkratky 

hláskované, s internacionálním charakterem (přejaté většinou z angličtiny) se čtou 

podle výslovnosti ve výchozím jazyce. Tj. zkratka je buď zapsána pomocí 

transkripce, a tak se i vyslovuje, např. пи си, джи ес ем nebo je zapsána latinkou ‒ 

PC, GSM, ale taktéž se vyslovuje dle anglického vzoru. 

 P. Kochová uvádí, že přibývá těch iniciálových zkratek, u  kterých se ve větší 

či menší míře uzualizuje výslovnost podle angličtiny (Kochová 2003, s. 159). 

Přičemž můžeme zaznamenat dvě skupiny, jednak skupinu zkratek, kdy je v jazyce 

stále ještě používaná česká i anglická výslovnost, např. DVD [dé-vé-dé i dý-ví-dý], 

PC [pé-cé i pí-sí], u  druhé skupiny se již ustálila výslovnost anglická, např. DJ 

[dýdžej], PR [pí-ár] apod. 

                                                 
1  V české tradici jsou hodnoceny jako přechodný typ graficko-fonických zkratek ve zkratky fonické. 
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Změny ve výslovnosti můžeme zaznamenat i u  zkratek starších, které se 

vyslovují podle českých norem. Tento fakt je dáván do souvislosti s vysokým 

nárůstem kontaktů s cizojazyčnou komunikací a internacionalizací jazyka. 

Důsledkem druhotné internacionalizace dochází k rozkolísání již ustálených zkratek 

(srov. Krčmová 1999, s. 41). Např. NHL [en-ejč-el] místo již zdomácnělého [en-há-

el], USA [jú-es-ej] místo [ú-es-a]. MČ 1 nazývá tento způsob výslovnosti citátový 

(MČ 1 1986, s. 251). J. Hrbáček poznamenává, že zkratky, které mají fragment 

internacionálního nebo cizího charakteru, mají větší rejstřík hláskových kombinací, 

také „náhodnost spojení písmen v iniciálových zkratkových slovech může vest 

k neobvyklým hláskovým seskupením při jejich výslovnosti.“ (Hrbáček 1979, s. 75). 

Také subjektivní prvek při výslovnosti zkratek může sehrávat svou úlohu 

stejně jako například při vyslovování cizích slov. Otázkou totiž je, nakolik je mluvčí 

seznámen s danou zkratkou, zda ví, jak se vyslovuje a jak je zvyklý ji vyslovovat, 

taktéž záleží na emocionálním vztahu ke zkratce a daném kontextovém užití zkratky 

(srov. Cejp 1940, s. 40).  

Zcela určitě si neumíme představit, že by někdo vyslovoval místo [ef-bí-aj] 

[ef-bé-í] – FBI nebo místo [sí-aj-je] [es-í-es] – CIC. Jedná se tedy o jakýsi 

výslovnostní citát, tj. o reprodukování původní výslovnosti, uzpůsobené podle 

českých artikulačních zvyklostí. Pokud tedy hovoříme o zachování původní 

výslovnosti, neznamená to, že by se v češtině, resp. bulharštině vždy uplatňovala 

přesně stejná výslovnost každé hlásky jako v angličtině. Podle Dvonče se jedná 

o používání stejného způsobu hláskování (srov. Dvonč 1997). 

Počet zkratek, ve kterých je zachovávána původní výslovnost, není vysoký, 

jedná se především o zkratky názvů zahraničních institucí a organizací, zkratky 

z oblasti výroby apod. Zkratky jsou uváděny ve slovnících spisovné češtiny 

s vyžadovanou výslovností a nositelé jazyka nemají problém s jejich osvojením. 

V tomto případě máme na mysli zkratky, které jsou v jazyce dlouho, jsou ustálené 

a zažité a běžně se používají v médiích a publicistice.  

Určitá rozkolísanost ve výslovnosti je typická nejen pro češtinu, bulharštinu 

a slovenštinu, ale např. i pro ruštinu, lze tedy hovořit o velmi podobném stavu ve 

slovanských jazycích, a to hlavě po roce 1989, kdy značně narůstá vliv anglického 

jazyka. Avšak důsledné vyžadování anglického vyslovování zkratek by nebylo na 
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místě, už z toho důvodu, že na základě cizí výslovnosti si uživatel jazyka hůře 

představí podobu dané zkratky (srov. Dvonč 1997, viz též Kačala 1997). 

 

 

5. 3. Cizojazyčné vlivy 

 

 V devadesátých letech dvacátého století, v souvislosti s novými politickými, 

ekonomickými, kulturními a společenskými podmínkami, dochází ke zvýšení 

mezinárodních kontaktů, k nové spolupráci mezi jednotlivými státy v různých 

kulturně-politických a vědecko-technických oblastech, a to zákonitě ovlivňuje 

i změny v jazyce, především v rovině lexikální a slovotvorné. Řadu paralelních 

tendencí lze pozorovat ve více slovanských jazycích současně. Můžeme mluvit 

o významné internacionalizaci nové slovní zásoby, tj. o „internacionalizaci ako 

jednej z výrazných tendencií rozvíjania slovnej, resp. lexikálnej zásoby slovanských 

jazykov…“ (Buzássová 2003, s. 5). o významnosti této tendence svědčí mimo jiné 

velký zájem jazykovědců, srov. Daneš 1997, sborník Internacionalizmy 2003, také 

Lotko 2003, Gazda 2003, Svobodová 2007 aj. Internacionalizace souvisí úzce 

s tendencí k intelektualizaci а jejich působení koreluje s vyrovnávacími tendencemi 

k zdomácňování a demokratizace (srov. Martincová 2003, Buzássyová, Waszakowa 

2003 aj.). Dalším důležitým aspektem je dichotomie jazykové ekonomie (srov. 

Neščimenko 2003, Likomanova 2003), a naopak nutnost zabezpečit postačující míru 

explicitnosti vyjadřování, tak aby byla zřejmá či dostatečně jednoznačná podstata 

sdělení.  

 Velký význam pro internacionalizaci v oblasti abreviace (ostatně jako 

v dalších lexikálních oblastech) má působení nových komunikačních prostředků 

a nových mediálních prostředí (e-mail, internet, ICQ, sociální sírě atp.), které jsou 

zdrojem a současně i médiem pro šíření nových lexikálních prostředků včetně 

zkratek s internacionálním charakterem (Rangelova 2003a). Podrobněji 

o internacionálních polykontaktových neologizmech viz Martincová, Rangelova 

1996. 

 Pod termínem internacionální zkratky máme zde na mysli zkratky cizího 

původu, které existují ve více spisovných jazycích (podrobněji o internacionálních 

zkratkách viz kapitolu 5.3.). J. Hrbáček ve své monografii obrací pozornost na to, že 
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internacionální povaha je u  zkratkových pojmenování častým rysem: „Je-li pro 

současný a pravděpodobně i budoucí vývoj jazyka charakteristická ‒ vedle jiných 

tendencí ‒ tendence k racionalizaci a úspornosti a k internacionalizaci, pak zkratky 

těmto tendencím zdánlivě dobře vyhovují. …Vedle úspornosti a racionálního 

charakteru mají zkratky i vlastnosti, jimiž přispívají k internacionalizaci jazyka.“ 

(Hrbáček 1979, s. 46). 

 Díky aktivnějším mezinárodním vztahům a rozšiřování evropského prostoru 

se do slovanských jazyků stále více integrují pojmenování internacionální povahy – 

názvy mezinárodních organizací, komisí, názvy smluv a dohod, výrazivo z oblasti 

telekomunikačních a počítačových technologií atp. Nové denotáty mívají společný 

mezinárodní název a většinou i zkratku s mezinárodní platností. 

 Převážná většina internacionálních jednotek v bulharštině a češtině pochází 

z angličtiny – pohled na kvantitativní zastoupení zdrojových jazyků pro bulharštinu 

je výmluvný – nejvíce internacionalismů, které se objevily v bulharštině po roce 

1989 je anglického původu 88,5%, francouzského původu je 6,5% a nejnižší počet je 

slov původu německého, a to 2,6% (Parzulova 2003, s. 166, Mravinacová 2005). 

 Analýza materiálu ukázala několik způsobů přejímání cizojazyčných zkratek 

do bulharštiny (srov. Krumova, Čoroleeva 1982, 1983, Angelova, Atansova 1992).1 

1. Přejímání cizí zkratky ve stejné formě jako je v jazyce výchozím a její 

následná transliterace, např. ИКОМ [ик`ом], z angl. ICOM (International Council of 

Museums) – Международен съвет на музеите, Mezinárodní rada muzeí; БМВ  

[б`е-ем-в`е], něm. BMW (Bayerische Motorenwerke) 1. Bavorské automobilové 

závody, 2. Automobily vyrobené těmito závody; найлон, angl. Nylon (New York 

London) – Název prvního amerického syntetického polyamidového vlákna; 

Синтетично влакно, произведено за първи път от фирма, чиито предприятия се 

намират в Ню Йорк и Лондон. 

2. Dalším způsobem přejímání cizojazyčných zkratek je transkripce. 

Přejímá se tedy fonetické vyjádření zkratky ze zdrojového jazyka, a to z toho 

důvodu, že výslovnost cizí iniciálové zkratky je zcela jiná než výslovnost zkratky 

transliterované, tudíž původní výslovnost zaručuje jednoznačnou interpretaci 

zkratky, např. Би-Би-Си, angl. BBC (British Broadcasting Corporation) – 

Английска радиопредавателна корпорация и радиостанция на тази корпорация; 

                                                 
1  Pro ruštinu jsou způsoby přejímání výstižně popsány Baranovou (2010). 
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Ен-Би-Си, angl. NBC (National Broadcasting Copany) – Национална 

радиопредавателна и телевизионна компания; Ай-Би-Ем, angl. IBM 

(International Business-Machines Corporation) – Американска компания за 

производство та електронно изчислителни машини; Си Ди, angl. CD (Compact 

Disc) – компакт диск; Юнеско [юн`еско], angl. UNESCO (United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization) – Организация на обединените 

нации за образование, наука и култура, Organizace OSN pro výchovu, vědu 

a kulturu; ЮПИ [юпи], angl. UPI (United Press International) (srov. Georgieva, 

Murdarov 1985). 

3. Některé zkratky jsou přejímány z cizího jazyka přímo v původní grafické 

podobě (v latince) jako svého druhu citátové výrazy, které jsou integrovány do 

azbukou psaného textu. Jedná se především o zkratky, které mají internacionální 

charakter, např. N.B. (Nota Bene); P.S. (post skriptum); GSM, fr. (Group Speciále 

Mobile); PR, angl. (public relations). 

Zápis zkratek za pomoci cizího grafického systému je před rokem 1989 

typický pouze pro vědeckotechnické práce, různé dokumentace a informační 

brožury. Tímto způsobem se zapisují hlavně zkratky měrných jednotek, které mají 

mezinárodní charakter, některé výrobní značky a ojediněle i názvy podniků, 

organizací apod. Mimo odbornou literaturu je výskyt takto přejatých zkratek 

vyjímečný, jsou pociťovány jako cizí elementy, které se těžko vážou do kontextu 

s textem psaným azbukou. Dnes je tento typ zkratek aktivní v různých 

komunikačních sférách, což souvisí s působením angličtiny jako dominantního 

kontaktového jazyka. 

4. Poměrně velká část cizojazyčných zkratek se do bulharštiny dostává 

překladem plného pojmenování, ze kterého je následně vytvořena nová zkratka, tj. 

z kalku cizojazyčného názvu, např. МВФ – Международен валутен фонд, 

специализирано учреждение на ООН; ЧСДП [ч`е-се-де-п`е] – Чешка 

социалдемократическа партия (ČSSD); САЩ – Саединени амеркански щати 

(USA). Kalkování se používá především u  zkratek, které buď nejsou mezinárodně 

ustálené, nebo jejich výslovnost není příliš vhodná pro bulharštinu, a tudíž jsou těžko 

zapamatovatelné a vyslovitelné (srov. též Krumova, Čoroleeva 1982, s. 164‒166). 

V mnoha případech je vytvoření bulharské zkratky místo původní zkratky cizí 

nevhodné, zejména jedná-li se o zkratku s mezinárodní platností, která je proprium. 
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Například se doporučuje nazývat cizí telegrafickou agenturu zkratkou, aniž by ona 

sama takovýto název přijala. Z tohoto důvodu se používají jen ustálené zkratky, např. 

ТАСС (ТАСС ‒ Телеграфное агенство Советского сoюза), АНА (ANA – 

Australian National Airways), ЧТК (ČTK – Česká tisková kancelář) apod. Obracíme 

pozornost na skutečnost, že v některých případech je hranice mezi transliterací 

a překladem nejasná, a to v případech, kdy přeložený název má stejné iniciály jako 

výraz ve zdrojovém jazyce, viz příklad AHA : ANA. 

Je zapotřebí také připomenout velkou skupinu slovotvorných formantů 

internacionálního charakteru, jejichž šíření v bulharštině má taky souvislost 

s internacionalizací lexika, např. интер-, евро-, анти-, еко-, био-, -холик, -гате, -

фил atd. Jedná se o vícedimenzionální proces, jehož výsledky se projevují na úrovni 

slovotvorného a lexikálního systému jazyků, i na úrovni realizace těchto systémů 

v textech (Buzássyová 2003, s. 5). Formanty tohoto typu jsou velmi produktivní, 

byla jim věnována pozornos v předešlém textu (viz též kap. 2.1., 3.2.1.), i když 

nejsou v centru našeho zájmu. 

 

 

5.4. Abreviace a jazyková dynamika 

 

V posledních desetiletích dochází ke stálému nárůstu počtu abreviatur, a to 

jak domácích, tak přejatých. Tato tendence má univerzální charakter a projevuje se 

ve všech slovanských jazycích, přičemž úzce souvisí s tendencí k ekonomičnosti 

i tendenci k internacionalizaci (Martincová 2003, Kochová 2003, 2005, Rangelova, 

Tichá 2012). Na abreviaci a užívání abreviatur lze tedy dobře demonstrovat jak 

synchronní dynamiku lexikálního systému v intencích Pražské lingvistické školy 

(srov. Buzássyová, Waszakowa 2003, Rangelova, Tichá 2012), tak dynamiku 

diachronní. Dílčí projevy dynamiky jsou popisovány i v ostatních kapitolách této 

práce. 

Z pohledu synchronní dynamiky je ve středu zájmu nejdynamičtější vrstva 

lexikálních jednotek, tj. neologismy v širším slova smyslu, do kterých zahrnujeme 

i okazionalismy. Pod okanzionalismy rozumíme příležitostné novotvary, které se 

obvykle neuzualizují a nezařadí se do lexikálního systému (Martincová 1985, Staněk 

2001, Rangelova 2012). Závažné jsou otázky týkající dynamiky formy a způsobů 
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zápisu přejímaných zkratek internacionálního charakteru, jak v bulharštině, tak 

v češtině pozorujeme zřetelný kvantitativní nárůst abreviačních útvarů, které se snaží 

zapojit do azbukou psaného textu (viz též kap. 5. 2., 5. 3.), také jejich dynamický 

nárůst a to buď přejímáním (stejně jako jiná přejatá slova) za pomoci morfologické 

adaptace či asimilace nebo za pomoci slovotvorby. V obou jazycích je patrný nárůst 

počtu abreviatur s neobvyklou stavbou, které vznikají kombinací písmen a čísel, 

např. MP4 [em-pe-čtyři], MP3 [em-pé-tři] – formáty pro digitální kompresi zvuku, 

3D [tři-dé] ‒ třídimenzionální, 2D [dvě-dé] – dvoudimenzionální). Skupina starších 

zkratek využívající kombinaci čísel a písmen není příliš početná, srov. V3S [vé-tři-es] 

– Vojenský třítunový speciál (nákladní automobil), 5LP – pětiletý plán (srov. 

Rangelova, Tichá 2012, s. 154). V mezinárodním kontextu je kombinace čísel 

a písmen využívána např. v letecké dopravě k označování států, např. 8P – Barbados, 

9K – Kuvajt, 5B – Kypr atd. 

Typickým jevem ve slovanských jazycích je také nárůst počtu odborných 

zkratek, které přecházejí z úzce specifikovaného prostředí a začínají se aktivněji 

uplatňovat v jiných komunikačních sférách, především v publicistice a v běžném 

vyjadřování (srov. Martincová 1990, Daneš 1997, Janovec 2007). Jedná se o tendenci 

k intelektualizaci, která se projevuje nárůstem podílu odborného lexika ve veřejné 

komunikaci. Tendenci k intelektualizaci dáváme do paralely s tendencí 

k terminologizaci a determinologizaci (Horecký, Buzássyová, Bosák 1989, Janovec 

2007). Např. HIV (human immunodeficiency virus – virus, který může vést k AIDS), 

WiFi (Wireless Fidelity – komunikační standart pro bezdrátový přenos), ADSL 

(Asymetrická digitální účastnická linka), HD (High-Definition – vysoké rozlišení), 

dochází tedy ke zvyšování množství termínů, které přecházejí z odborného stylu do 

běžné komunikace. Příčinu tohoto procesu vidí A. Rangelova a Z. Tichá 

v „komplexním působení a součinnosti pojmenovacích potřeb a celospolečenské 

relevantnosti pojmenované skutečnosti“ (Rangelova, Tichá 2012, s. 154, srov. též 

Rangelova 1998). 

Autorky taktéž pokládají šíření odborných zkratek za jeden z projevů 

tendence k intelektualizaci a šíření prostředku z oblastí zájmových za projev 

tendence k demokratizaci (srov. též Daneš 1997, Lotko 2003). 

Z pohledu diachronní dynamiky můžeme sledovat dva typy procesů, pohyb 

zkratek z hlediska jejich aktivního používání: a) neologismy ‒ zkratky běžně 
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používané v jazykové praxi; b) zkratky zastarávající (zánik denotátů) ‒ vznik 

historismů.  

 Pohyb zkratek na časové ose je charakteristickým projevem vývojové 

dynamiky. V 90. letech 20 stol. dochází k zanikání mnoha zkratek, jejichž denotáty 

již neexistují nebo se upozaďují. Zkratka a její plný název se postupně stávají 

historismy, např. Комсомол – Комунистически съюз на младежта, ВМОРО – 

Вътрешна македонско-одринска революционна организация, БФК – Балканска 

комунистическа федерация, БКД – Българско книжовно дружество, v češtině 

např. SSM – Socialistický svaz mládeže, ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické 

strany Československa, JZD – Jednotné zemědělské družstvo. 

 Současně se vznikem nových denotátů vzniká také potřeba nových 

pojmenovacích jednotek a tedy i nových abreviačních útvarů, a to jak domácích, tak 

i přejatých, např. НОИ ‒ Национален осигурителен институт, ДДС – данък 

добавена стойност, НБУ – Нов български университерт, ДАНО ‒ 

Демократична алтернатива за национално обединение, v č. např. IČO – 

identifikační číslo organizace, PF – penzijní fond, UJAK – Univerzita Jana Ámose 

Komenského, VV – Věci veřejné (politická strana). Vyjma zcela nových abreviatur se 

do aktivního slovníku uživatelů jazyka vrací také zkratky starší, které v období 

socialismu nebyly používány a byly pouze v pasivním slovníku, např. АД – 

акционерно дружество, a. s. – akciová společnost, ООД – дружество 

с ограничена отговорност, s. r. o. (spol. s r. o.) – společnost s ručením omezeným. 

 Početnější je skupina abreviatur, která je do bulharštiny, resp. češtiny přejata 

z jiných jazyků, především z angličtiny, např. Ди Ви Ди – дигитален видеодиск, 

ПИН-код / пинкод – персонален идентификационен номер,  DVD ‒ Digitální 

víceúčelový disk, PIN ‒ osobní identifikační číslo, (srov. Kochova 2003, Rangelova, 

Tichá 2012), k přejímání zkratek viz také kapitolu 5.3. 

 Dynamika formy abreviačních útvarů se projevuje grafickou nebo 

výslovnostní variabilitou zkratek především cizího původu. Domníváme se, že k této 

variabilitě dochází kvůli snaze vyrovnat se s cizostí těchto prvků (srov. Martincová 

2003) a současně i snahou o moderní projev, možná i kvůli snaze vyhnout se chybám 

(zachováním latinské, potažmo anglické grafické soustavy). Např. v b. PR / Пи-ар, 

GSM / Джи-ес-ем / джиесем, CD / Си Ди / сиди, v č. např. 3D / 3d, HIV / hiv. 
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  Slovotvorná produktivnost neologických abreviačních útvarů souvisí taktéž 

s dynamikou jazyka. Z hlediska slovotvorné produktivity zmiňujeme prosté 

zeslovnění, např. dičo, aids, dýdžej a slovotvorné zeslovnění, např. a.s. – akciovka, 

ODS – ódeeska, CD – cédéčko nebo nová slova ze zkratek odvozená, např. odeesák / 

odeesácký, dýdžejský / dýdžejovat apod. (podrobněji k tématu viz kapitolu 4.2.4.).  

 Zřetelná je také dynamika v oblasti sémantiky abreviačních útvarů, kterou 

jsme popsali v kapitole 4.1. 

 Abychom názorně demonstrovali dynamické projevy v oblasti abreviace, 

provedli jsme analýzu čtyř abreviatur používaných jak v bulharštině, tak v češtině. 

Na tomto příkladu lze dobře pozorovat vliv mimojazykových činitelů na vznik 

a uzualizaci abreviačních útvarů, zejména technický růst a vliv angličtiny. Vývoj 

nových technologií a výrobků vede ke vzniku stále nových pojmenování, která 

následně vyžadují operativní a dle možnosti co nejjednodušší zapojení do 

komunikace, zejména odborné a profesní. 

Po realizaci obchodního záměru, např. výroba a uvedení nového produktu na 

trh, je (většinou) pracovní název nahrazen názvem obchodním, pod kterým bude 

produkt představen veřejnosti a pod kterým bude uveden do obchodní sítě. Následná 

reklamní kampaň rozšíří povědomí o výrobku a popularizuje jej mezi širší veřejností. 

V období ustálení výrobku na trhu se stává velmi důležitou informativní úloha 

reklamy, která má seznámit uživatele s  určením výrobku, jeho výhodami, vizuálním 

(příp. zvukovým) obrazem i obchodním názvem (viz též Bakardžieva 2012). Jedná-

li se o produkt zahraniční výroby, může být (ale nemusí, viz dále) originální název 

přeložen, případně pouze uzpůsoben podmínkám jazykového prostředí, do kterého je 

přijímán. 

Takto naznačené procesy související s výzkumem, výrobou a poté obchodem 

a marketinkem v zemi původu, ovlivňují zprostředkovaně jazykové jevy země, na 

jejíž trh je výrobek uváděn. Výrobce pro výrobek vytvoří nový název, tj. novou 

pojmenovací jednotku, která je často víceslovným pojmenováním, ne zcela vhodným 

pro každodenní užívání, a proto dochází zpravidla ke zkrácení názvu, případně 

k abreviaci. 

Zkracování, jak již bylo vyloženo, je důsledkem snahy o jazykovou ekonomii, 

snahy vyjádřit co nejvíce sémantických příznaků (maximální informaci) při 

vynaložení minimálních prostředků. Při tvoření zkratek dochází k maximální 
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kondenzaci informací – maximální informace je obsažena v minimálním řetězci 

znaků. Tato úspora času a místa v jazykovém projevu se stává důležitým faktorem, 

především v těch sférách, které zahrnují velké množství účastníků a kde dochází 

k opakování stereotypních obratů. Podstatným důvodem k uplatnění abreviace jako 

slovotvorného způsobu u námi sledovaných pojmenování je také jejich 

terminologická podstata. Zkratky jsou pro tuto úlohu zcela vyhovující, protože 

v daném kontextovém rámci splňují základní potřebu terminologických soustav – 

jednoznačný vztah mezi znakem a jeho obsahem. Navíc z komunikačního hlediska 

mají velmi dynamický charakter, vyskytují se v textech v různých komunikačních 

situacích – od ryze odborného vyjadřování přes profesní až k běžně mluvenému 

jazyku. 

V dalším výkladu popíšeme model abreviace a následné lexikalizaci 

abreviatur vzniklých z názvů datových nosičů. Objektem popisu jsou abreviatury 

iniciálové, z hlediska funkční typologie jde o jednotky, které jsou používány 

v písemných i ústních projevech. V české tradici jsou zahrnovány mezi zkratky 

graficko-fonické, přesněji nelexikální iniciálové zkratky, tj. takové, které není možné 

vyslovovat jako samostatná slova (vyslovují se tedy po jednotlivých hláskách). Dle 

bulharské jazykovědné tradice jsou to zkratky lexikální – iniciálové. 

K analýze jsou vybrány názvy produktů, které byly na trh uvedeny v časovém 

rozpětí 1982 až 2010; jsou aktivně používány jak v profesním, tak i v běžném 

každodenním vyjadřování. Jedná se o pojmenování základních datových nosičů: 

kompaktní disk, digitální víceúčelový disk, blu-ray disk, data tresor disc1 a o jejich 

zkratky CD, DVD, BD a DTD. Dále popíšeme proces jejich uzualizace a jejich 

fungování v bulharštině a v češtině, přičemž se pokusíme poukázat na odlišnosti, 

které vznikají díky různým typologickým rysům těchto jazyků (srov. Kalajdžievová 

2012). Stranou ponecháváme slovotvornou produktivitu sledovaných jednotek, které 

se věnujeme v kapitole 4.2.4. 

Abreviatura CD je iniciálovou zkratkou anglického slovního spojení compact 

disc2, které je do č. přeloženo jako kompaktní disk / kompaktní deska. U přejaté 

                                                 
1  U popisovaných zkratek používáme grafickou podobu  v souladu s OED 2005, v jazykové praxi se 

vyskytují psané jak velkými, tak i malými písmeny, např. Compact Disc / compact disc, Blu-Ray 
Disc / blu-ray disc atd. 

2  Výzkum kompaktních disků začíná již v roce 1969. v březnu 1979 je představen první kompaktní 
disk a v dubnu 1982 Philips zahajuje výrobu a prodej. První prototyp zapisovatelného CD je 
z roku 1987. ( http://news.bbc.co.uk/2/hi/6950933.stm). 
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anglické abreviatury CD je ustálená výslovnost slabičná po jednotlivých hláskách 

zkratky, tak jak se vyslovují písmena abecedy [cé-dé]. Vedle toho se užívá variantní 

podoba podle anglické výslovnosti [sí-dí] (SN1 1998). Pro označení daného výrobku 

v běžné neformální komunikaci vzniká z iniciálové zkratky CD sufixálním tvořením 

zkratkové slovo cédéčko (na základě české výslovnosti)1. Slovotvorná přípona -čko 

je z denotačního hlediska sufixem jen gramatizačním, tj. vyjadřuje gramatické 

kategorie, v tomto případě: střední rod, tvrdý deklinační typ, jednotné číslo (srov. též 

Dolník 2003). Někteří autoři (Furdík 1967, s. 342, Ološtiak 2005, s. 45) hovoří 

o flektivizačních formantech – příponách, které nijak neovlivňují lexikální význam, 

ale umožňují skloňování primárně nesklonných zkratek. Slovo cédéčko se začlenilo 

do jazyka a je ustálené a běžné označení, stejně jako zkratka CD (viz SN1 1998, 

s. 53). Není bez zajímavosti, že stejně tak překlad názvu kompaktní disk uživatelé 

znají a používají. 

Do bulharštiny byl anglický název compact disc přeložen složeným slovem 

компактдиск. Slovník zkratek v bulharském jazyce uvádí zkratku Си Ди (SZBJ 

2003) s výslovností podle anglického způsobu [cи-ди], tj. grafická podoba zkratky 

odpovídá její anglické výslovnosti (viz též. Baranova 2010). Stejný zápis abreviatury 

je uveden také v SNSVBJ 2001. Současně s abreviaturou Си Ди a transliterovanou 

podobou ЦД2 je používána abreviatura CD v její originální podobě (tj. psaná 

latinkou), která se v psaných textech vyskytuje častěji (srov. Kirova 2004, pro ruštinu 

Baranova 2010). 

Stejně jako v češtině se v bulharštině zkratka CD vyvíjí ve zkratkové slovo 

prostým zeslovněním (Dolník 2003), tj. slovo bývá zařazeno do obvyklých 

substantivních paradigmat. Gramatizační přípony se uplatňují při vyjádření určenosti 

a plurálu, např. cидито3, cидита, ale také cd-тo i CDтo, cd-та i CDтa. Tyto 

hybridní4 podoby jsou zajímavé tím, že je ke zkratce s latinským zápisem připojena 

azbukou psaná gramatizační přípona. Není-li zkratkové slovo v jazyce zcela ustálené, 

je gramatizační přípona ke zkratce připojována pomocí spojovníku (případně je 

                                                 
1  Zkratkové slovo *sídíčko, které by vzniklo z výslovnostní varianty [sí-dí] jsme nenašli ani v SN1, 

ani v Českém národním korpusu, ani na internetu. 
2  Přestože zmíněné slovníky podobu ЦД neuvádějí, v jazykové praxi se vyskytuje (viz tabulku 

s příklady). 
3  Přestože zmíněné slovníky podobu ЦД neuvádějí, v jazykové praxi se vyskytuje (viz tabulku 

s příklady). 
4 Výraz „hybridní“ tato spojení nijak nehodnotí, pouze upozorňuje, že jsou ve zkratkovém výrazu 

spojeny různorodé komponenty. 
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použito grafické odlišení za pomoci velkých a malých písmen), čímž je lexikální část 

oddělena od „gramatické“ části zkratky (viz též Ološtiak 2005, s. 45). 

Abreviatura DVD je iniciálovou zkratkou anglického slovního spojení digital 

versatile disc1, do bulharštiny byl název digital versatile disc přeložen jako 

дигитален видеодиск. SNSVBJ i SZBJ uvádí zkratku Ди Ви Ди, na internetu se 

objevují také podoby ДиВиДи, transliterovaná ДВД, ale i původní latinská grafika 

DVD. Všechny tyto zkratky, mohou v textu přijímat gramatizační přípony 

(podrobněji viz tabulku č. 1), ustálilo se zkratkové slovo дивиди (nikoliv деведе). Do 

češtiny je plné znění přeloženo názvem digitální víceúčelový disk s abreviaturou 

DVD s výslovností [dé-vé-dé] nebo [dí-ví-dí] (srov. též Kochová 2003). Lexikalizací 

vznikají zkratková slova dévédé a dývídý (prostým zeslovněním) nebo dévédéčko 

a dývídýčko vytvořené za pomoci slovotvorné gramatizační přípony. Tato slova 

jakkoliv systémová, jsou dlouhá, a proto nastává druhotné krácení – dývko (od 

výslovnostní podoby dývídý). 

Situace u  DVD je tedy v obou jazycích obdobná jako v případě CD, anglický 

název bývá přeložen jako digitální víceúčelový disk. V bulharštině se opět vedle 

anglické podoby DVD používá i podoba psaná azbukou Ди Ви Ди (iniciály 

přeloženého názvu se shodují s iniciálami anglického výrazu). Podle stejného modelu 

jako u  CD i u  DVD vznikají zkratková slova (dévédéčko a dývídýčko). Plný název 

digitální víceúčelový disk a дигитален видеодиск je v povědomí uživatelů, ale není 

již v běžné komunikaci tak široce zastoupen, jak je tomu u  názvů kompaktní disk 

resp. компактдиск, častěji jsou používána odvozená zkratková slova (dévédéčko, 

dývídýčko a дивиди). 

Abreviatura BD vzniká z anglického blu-ray disc2, překlad anglického názvu 

do češtiny se nám nepodařilo najít. Domníváme se, že k překladu ani nedošlo, neboť 

název blu-ray disc vzniká ze slovního spojení  „blue ray“, tj. modrý paprsek. 

Písmeno „e“ ze slova blue je záměrně vypuštěno, aby mohla být registrována 

ochranná známka.  

                                                 
1  Firma Sony představuje v lednu 1995 na zimním veletrhu Consumer Eletronicfs show první DVD. 

Koncem roku 1995 dochází ke standardizaci nového velkokapacitního záznamového média, 
schopného uchovat celý film – DVD (Digital Video Disc). v roce 1996 začíná výroba DVD 
v Japonsku, v roce 1997 v USA. (http://www.miqrogroove.com/writing/history-of-dvd/). 

2  V roce 2002 bývá BD uznáno jako oficiální standard, o rok později je prodán první přehrávač 
(http://blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/HistoryandAssociation.aspx). 
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V bulharštině se název blu-ray disc na internetu objevuje nejčastěji v hybridní 

podobě blu-ray диск nebo bývá zapsán za pomoci fonetického zápisu блу-рей диск 

podle výslovnosti anglického výrazu. Obdobně jako v češtině, byla anglická 

abreviatura BD uvedena do užívání současně s produktem přímo ve své anglické 

podobě. V textech bývá zkratka uváděna za názvem v závorkách, např. Blu-Ray Disc 

(BD) nebo Blu-Ray Диск (BD). V chatech je používána také podoba БД, která tak 

jako v předchozích případech přijímá gramatizační přípony, např. БД-то, БД-тa 

(podrobněji viz tabulku č. 1). Abreviaturu podle anglické výslovnosti *Би Ди (po 

vzoru Си Ди nebo Ди Ви Ди) se nám u tohoto názvu nepodařilo najít. 

Čeští prodejci jakož i uživatelé používají jako obchodní označení slovní 

spojení blu-ray disk (s částečným překladem disc – disk). Výslovnost abreviatury je 

[bé-dé] (domníváme se, že výslovnost [bí-dí] se vůbec neuplatnila). Současně 

s uvedením disku na trh se začala na internetu používat i zkratková slova bédéčko, 

blůrko a béerko (podrobněji viz tabulku č. 1). Zkratková slova blůrko a béerko jsou 

motivována hypotetickou zkratkou *BR, kterou jsme však v reálných textech 

nezaznamenali. Jazyková praxe a čas ukáží, jaký bude jejich další osud a která 

varianta se ustálí a bude nerozšířenější.1  

Jak jsme zmínili výše, spojení blu-ray disc funguje jako obchodní označení 

produktu, které je zapojováno do textu ve svém originálním zápisu, stejně jako např. 

názvy zahraničních a nadnárodních firem, např. Samsung, Sony, Philips apod., které 

jsou stále méně transliterovány do přijímajících jazyků užívajících azbuku, srov. 

…Филми на Blu Ray диск (BD);  Всичко, което трябва да знаем за Blu-Ray 

технологията…; Това ще се опитаме да разберем в днешното ревю на Sony...; 

Този модел на Philips е с LED подсветка,…; …гигант Samsung Electronics 

обяви новата си стратегия… 

 Proto se i původní výraz blu-ray disc v bulharských psaných textech objevuje 

především v latince a méně v azbuce na rozdíl od CD, jehož plné znění bylo do 

češtiny i bulharštiny rovněž přeloženo. Jedná se o rozšířený model přejímání, s nímž 

se můžeme setkat nejen v odborných textech, ale i v běžné komunikaci, srov. 

příklady: …DDM Praha 8 proto na tento školní rok připravuje RPG klub, který 

umožní… (RPG – role-playing game ‒ hra na ztvárňování rolí); …s LARPem souvisí 

i rozvoj zručnosti… (LARP – live action role-playing ‒ hraní rolí „naživo“). 
                                                 
1  Je třeba počítat také s možností, že na trh bude uveden nový produkt, který nahradí blu-ray disk 

rychleji, než dojde k ustálení zkratkového slova. 
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Abreviatura DTD je iniciálovou zkratkou názvu českého výrobku data tresor 

disc1. Název byl vytvořen analogicky podle anglického vzoru, tj. disc s „c“ na konci, 

nikoliv s „k“ jako např. u  překladu názvu DVD či CD. Výslovnost zkratky je  

[dé-té-dé], jak vyžaduje norma českého jazyka. Předpokládáme, že na rozdíl od DVD 

a CD nedojde k rozkolísanosti ve výslovnosti ani k dubletnímu způsobu vyslovování.  

Výslovnost zkratky [dé-té-dé] i zkratkové slovo détédéčko, tvořené analogicky jako 

cédéčko, dívídýčko, dévédéčko zazněly již během oficiálního představení produktu2. 

Důležitější se zdá skutečnost, že jde o český výrobek, který bude teprve usilovat 

o místo na světových trzích (o takovém záměru svědčí i jeho anglický název). 

Informace o DTD či přímo nabídku produktu jsme na stránkách bulharského 

internetu nenašli, předpokládáme tudíž, že tento datový nosič zatím nebyl na 

bulharský trh uveden, ani o něm nebylo referováno a nelze tedy udělat srovnání mezi 

oběma jazyky. 

Na základě popisu námi vybraných abreviatur je patrné, že návaznost 

víceslovné pojmenování ‒ zkratka ‒  zkratkové slovo se v časovém horizontu do jisté 

míry mění. 

Zobecníme-li poznatky o jednotlivých zkratkách, zjistíme, že proces 

zkracování a zapojení do slovotvorby u  jednotlivých abreviatur v námi sledovaném 

časovém úseku není zcela identický. 

 U CD a DVD je víceslovné pojmenování motivujícího výrazu přeloženo do 

přijímajícího jazyka, u  BD dochází pouze k částečnému překladu (I → disk/диск), 

kdežto výraz DTD je přímo utvořen podle anglického vzoru. Popisované jevy jsou 

projevem tendence k internacionalizaci, která je jednou z nejaktivnějších tendencí 

současných slovanských jazyků.  

 Zkratky pozorovaných názvů jsou do bulharštiny a češtiny buď přejaty 

z angličtiny, nebo utvořeny ve všech případech podle anglického víceslovného 

pojmenování. U CD a DVD v bulharštině ve dvou variantách (zápis azbukou 

i latinkou), ale BD je již zaznamenán především v originální (latinkou psané) 

podobě. Tedy i zde je patrná tendence k internacionalizaci a projevuje se vzrůstající 

vliv angličtiny. Způsob vyslovování zkratek také není ve všech případech jednotný, 

                                                 
1  Jedná se optický disk, vyrobený českou firmou Northern Star s. r. o., Praha, který je určen 

k dlouhodobému archivování dat (výrobce uvádí provozuschopnost až 100 let), veřejnosti byl 
představen v listopadu 2010. 

2  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/210572241900040/647-pokoritele-pameti/ 
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v češtině existuje dubletní výslovnost abreviatur CD a DVD; u BD a DTD je 

výslovnost pouze dle české jazykové normy, tj. hláskovaná. Tento fakt přikládáme 

tomu, že vývoj mimojazykové skutečnosti je o mnoho rychlejší, než tomu je u CD 

a DVD. Hláskovaná výslovnost zkratek bývá zavedena současně se 

vznikem produktu. Proces je časově minimalizován, na rozdíl od CD a DVD, kde se 

výrobky zapojují do dennodenního života během delšího časového období, a proto 

i zkratky se ustalují delší dobu, mohlo tedy dojít k rozkolísanosti (viz tabulka č. 2). 

 Všechny abreviatury přijímají gramatizační přípony, připojené spojovníkem 

nebo graficky zvýrazněné za pomoci malých a velkých písmen1 (příklady viz tabulka 

č. 1). Většina abreviatur je nesklonná a gramatizační přípony umožňují v češtině 

skloňování i těch abreviatur, které uživatelé jazyka stále vnímají jako zkratky a nikoli 

jako zkratková slova. U zkratkových slov je gramatizační přípona součástí slov 

a abreviatura je již kořenovým morfémem. Domníváme se, že tento fakt má vliv na 

následnou grafickou podobu, která se výslovnosti do jisté míry přizpůsobuje. Tvary 

zkratek s gramatizační příponou jsou typické především pro hovorový styl 

a neformální komunikační situace (např. chat). Nejedná se však o pravidlo, 

v některých případech může dojít u  slangových nebo jinak příznakových podob 

abreviatur k neutralizaci příznakovosti a mohou se časem stát (je-li k dispozici 

dostatečně dlouhé období) standardními, případně získají statut spisovnosti (srov. též 

Ološtiak 2005).  

 Analýza vzniku a rozšíření zkratkových slov umožňuje rozdělit tento proces 

do tří mezistupňů. Nejprve dochází ke vzniku grafické podoby zkratky, jedná se 

o zkrácení víceslovného pojmenování v písemném projevu, které zatím nemá vliv na 

ústní reprodukci zápisu. Zatím se nejedná o slovo, ale o operativní zkratku, která 

vzniká pro daný text a v mnoha případech se slovem ani nestane (srov. Sopira 1975, 

s. 144). Ve druhé fázi dochází k částečné lexikalizaci pouze v určité vrstvě jazyka 

(v našem případě v oblasti počítačové techniky a informačních technologií), tzv. 

lokální lexikalizaci zkratek (dle Sopira 1975). Jak je patrné i z námi analyzovaných 

zkratek, nejprve lze pozorovat rozkolísanost: „…jedny a tie isté písmenné skratky sa 

vyslovujú raz plne vo forme slovného spojenia, raz ako skratkové slovo. Prejavuje sa 

štýl čítania nahlas. …Tieto „pololexikalizované“ tvary sa v normatívnom jazyku 

pokladajú za neprípustné, a preto sa do tlače dostávajú veľmi zriedka…“ (srov. 
                                                 
1  Takovéto grafické ztvárnění je z hlediska komunikační jasnosti přijatelné (podrobněji viz Vlková 

2001). 
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Sopira 1975, s. 145). Ve třetí fázi se dostává zkratka za pomoci masové komunikace 

do širokého povědomí nositelů jazyka, přestává být nesrozumitelná, dostává se do 

běžného vyjadřování (srov. Sopira 1975, s. 143). 

Postavení námi sledovaných zkratek z hlediska základních lexikálně-

sémantických vztahů, jako je polysémie a synonymie je také zajímavé. Analyzované 

zkratky patří primárně mezi podstatná jména a jsou apelativa s terminologickým 

charakterem. Polysémie u  teminologického lexika je odlišná od polysémie 

u  ostatního nespecifického lexika, a to z toho důvodu, že pro znak-termín je 

charakteristická jednoznačnost vzájemného vztahu mezi označovaným 

a označujícím, což omezuje možnost vzniku polysémie. Přesto i zde v omezené míře 

můžeme polysémii sledovat (viz kapitola 4.1.2.). Mnohoznačnost nevzniká pomocí 

metafory, nýbrž je obvykle výsledkem metonymického přenosu významu1. Např. od 

původního významu DVD (datový nosič) došlo k rozšíření významu přenesením též 

na přístroj k přehrávání filmů a hudby, příp. k prohlížení fotografií zapsaných na 

DVD médiích. Uživatel si pod názvem dévédéčko (dývídýčko) i дивиди může 

představit jak nosič (krabice dývídýček), tak i přehrávač (…rozbilo se mi dývídýčko, 

nevysunuje disk). Podle kontextu sdělení tedy uživatel vybere adekvátní sémantickou 

interpretaci. Pod označením dévédéčko (dývko) může být chápáno také již určité 

filmové či hudební dílo, např. … budeme se dívat na dývka (filmy).  

Jak jsme již upozornili v kap. 4.1.2., příčinou homonymie iniciálových 

zkratek je značná redukce jazykového materiálu a jejich mechanický způsob tvoření. 

Stupeň homonymity je pak závislý na délce zkratky a na počtu zkratek v daném 

jazyce. Z toho tedy plyne, že čím je zkratka kratší, tím je její homonymita vyšší 

(Hrbáček 1968, s. 282). Homonymie bývá většinou mezioborová, proto nečiní větší 

problémy s identifikací významu zkratky (podrobněji viz též Kalajdžievová 2005, 

Sopira 1975). 

Vysoký stupeň homonymnosti lze pozorovat i u  iniciálových zkratek, CD: 

vyskytuje se v ekonomii, chemii, v oblasti počítačů a informačních technologií, 

multimédiích, nalezneme ji i mezi měrnými jednotkami a mezinárodními 

poznávacími značkami, srov. CD ‒ Cash discount (ekon.), CD ‒ Certificate of 

deposit (ekon.), CD ‒ Cum divident (ekon.), CD kadmium (chem.), CD ‒ Compakt 

                                                 
1  Pro účely této práce metonymií rozumíme přenášení významu na základě vnitřní souvislosti; 

synekdochou rozumíme případy, kdy je celek pojmenován označením části, souhrn označením 
jednotlivce, neurčitý počet určitým nebo obráceně. 
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Disc (počítače a IT), CD ‒ Carrier Detect (počítače a IT), CD ‒ Corps diplomatice 

(mezinárodní poznávací značky)1. V případě, že bychom nerozlišovali velká a malá 

písmena, jejich počet by ještě více vzrostl. 

 Všechny námi sledované abreviatury aktivně tvoří volná slovní spojení, 

v nichž se nachází v atributivní pozici, např. cd mechanika, dvd přehráváč, blu-ray 

kapacita, dtd médium (více příkladů viz tabulka č. 1). Obdobná situace je také 

v bulharštině (vyjma DTD). Pozornost směřujeme na fakt, že se v bulharštině 

vyskytují dva typy zápisu těchto slovních spojení, jak za pomoci latinky, tak 

i v azbuce, např. DVD филми, ale i дивиди техника; CD устройство i сиди плеер. 

Jak je vidět, převzaté abreviatury mohou v bulharštině fungovat v obou způsobech 

zápisu (tvoří svérázné hybridní spojení) (srov. Likomanova 2003). 

Otázkou ale zůstává, zda je možné pokládat formanty cd, dvd, bd, dtd za 

zkratkové formanty s funkčně sémantickou samostatností kořenů, srov. modelově 

blízké případy pophitparáda, ekogymnázium, pornohvězda atd., kde se jedná 

o useknuté morfémy – nesklonná přídavná jména (SN2 2004). Jiná možná 

interpretace je, že zůstávají volnými spojeními s atributivní zkratkou podle modelu 

khaki barva, боб чорба. Skutečnost, že se jedná o graficko-fonické zkratky, které 

nelze vyslovovat jako samostatná slova, nás vede spíše k této interpretaci. 

 Ze všech námi vybraných abreviatur se lexikalizovalo zkratkové slovo (vyjma 

výslovnostní varianty CD [sí-dí], nezaznamenali jsme ani *sídí ani *sídíčko) a volně 

se používají. 

 Rozdíl mezi jednotlivými abreviaturami spatřujeme v časovém rozpětí, 

během kterého došlo k jejich lexikalizaci a ustálení zkratkových slov. Proces u CD 

a DVD vyžadoval více času, zatímco u BD a DTD se zkratkové slovo uplatnilo 

současně se zavedením produktu na trh. Tedy triáda víceslovné pojmenování – 

zkratka – zkratkové slovo byla uživatelům jazyka představena současně s prezentací 

nového produktu. Vývoj abreviačních útvarů byl v čase svým způsobem 

minimalizován. 

 Podíváme-li se na časovou osu (viz tabulku č. 3), na které jsme vyznačili 

přibližnou dobu uvedení námi sledovaných produktů do prodeje, zjistíme, že doba 

mezi uvedením nových produktů na trh se stále zkracuje. Zatímco mezi CD a DVD je 

přibližně 15 let, mezi DVD a BD je to let 6, mezi BD a DTD pouze 2–3 roky. Interval 
                                                 
1  Příklady uvádíme s velkými písmeny tak, jak jsou uvedeny na webové stránce 

http://www.zkratky.cz/CD. 
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mezi uvedením nových datových nosičů se tedy skokově zkracuje. Máme za to, že 

rozrůzněnost nejnovějších jednotek přímo souvisí s touto mimolingvistickou 

okolností. Vzhledem k tomu, že tendence k internacionalizaci a princip jazykové 

ekonomie mají univerzální charakter, nepřekvapuje, že situace v obou jazycích je 

velmi podobná, nicméně lze pozorovat některé rozdíly. V češtině pozorujeme větší 

díl slovotvorného zeslovnění, které probíhá za účasti slovotvorného morfému, kdežto 

v bulharštině se gramatizační přípony uplatňují až při vyjadřování morfologických 

kategorií. Tato skutečnost souvisí s typologickým rozdílem mezi srovnávanými 

jazyky, neboť čeština jako flektivní jazyk vyžaduje zařazení jednotky do mnohem 

bohatší soustavy morfologických kategorií s mnohem bohatším souborem tvarů (již 

v 1. pádě je nutná signalizace rodu, čísla a flexivního typu) (viz též kapitolu 4.2.). 

 

Zkratky v atributivní pozici                 Tabulka č. 1 
 

 
VÝCHOZÍ 

POJMENOVÁNÍ 

 
ZKRATKY V ATRIBUTIVNÍ POZICI 

 
 
 

angl. 
compakt disc 

 
č. 

 
cd přehrávač / cédé přehrávač 
cd mechanika / CD mechanika 

 
b. 

 
сиди плеер, СиДи чейджър адаптер 
CD песни, CD устройство, CD песни 

 
 

angl. 
digital versatile disc 

 
č. 

dvd přehrávač, dvd technologie / DVD technologie 
dvd formát, dvd mechanika 
dévédé formát 
dvd novinky, dvd obchod / DVD obchod 

 
b. 

 
DVD устройство / дивиди клуб 
DVD плейър / дивиди техника 
DVD филм / дивиди заглавия 

 
 

angl. 
blu-ray disc 

 
č. 

 
Blu-ray  disk, Blu-ray film 
Blu-ray  vypalovačka 
blu-ray  přehrávač, blu-ray kapacita 

 
b. 

 
blu-ray филми / Блу-рей технология 
blu-ray формат / блу-рей диск 
blu-ray  плейър / блу-рей аудио 

 
angl. 

data tresor disc 

 
č. 

 
DTD disky 
DTD médium 
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Tabulka č. 3 

Časová osa uvedení CD, DVD, BD a DTD na trh 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
   
  (14-15 let)                                 (5-6 let)           (2-3 roky) 
 
 
1982 Philips uvedl CD na trh 
1996 Japonsko uvedlo DVD na trh 
1997 USA uvedlo DVD na trh 
2002 BD uznáno jako oficiální standard 
2003 v prodeji první přehrávač blu-ray disků 
2005 představení a uvedení na trh DTD 

 

 

5.4.1. Dynamika v oblasti sémantiky abreviatur 
 

V následující podkapitole charakterizujeme dynamiku zkratek v oblasti 

sémantiky. Denotativní aspekt významu je nejvíce spojen s mimojazykovou 

skutečností, a proto je nejvíce ovlivňována extralingvistickými činiteli. 

Z denotativního hlediska rozlišujeme dva pojmenovací typy, a to zkrataky propriální 

a apelativní.  

Zkratky s propriální povahou jsou silně zastoupenou skupinu zkratek, jedná 

se především o názvy firem, podniků, institucí, politických stran a občanských 

sdružení. „Dynamika této skupiny je silně vázaná na dynamiku mimojazykové 

skutečnosti (viz též Kanappová 2000), neboť fungování vlastního jména je zpravidla 

velmi úzce vázané na existenci pojmenovaných entit, které mohou vznikat a zanikat 

v historicky krátkém časovém úseku,“ (Rangelova, Tichá 2012, s 158). Např. 

Вътрешна македонска революционна организация ‒ ВМРО (do roku 1935) 

CD 
1982 

DVD 
1996 / 1997 

BD 
2002 

DTD 
2005 
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a Българска комунистическа партия ‒ БКП (do roku 1990)1 již neexistují, ale 

jejích název je nositelům bulharského jazyka stále znám a zkratka je i nadále 

uváděna ve slovnících zkratek. Obdobně v češtině např. Občanské fórum ‒ OF nebo 

Investiční a poštovní banka ‒ IPB již zanikly, ale zkratka i název jsou stále textovým 

faktem. 

Na druhou stranu vznikají nové organice, často s mezinárodním charakterem, 

jejichž názvy v plné i zkrácené podobě se objevují v obou námi sledovaných 

jazycích, např. СМС ‒ Съвет за митническо сътрудничество (Evropská unie), 

RCS – Rada pro celní spolupráci (Evropská unie). 

Zkratky apelativní povahy jsou „abreviační útvary v širokém smyslu oborové 

(srov. i Pohnert 1973), nejobecněji jde o realizaci nových pojmenovacích potřeb, tj. 

nové denotáty vyžadují nová pojmenování a s nimi se objevují též nové zkratky.“ 

(Rangelova, Tichá 2012, s. 159). Zpravidla mají emociální charakter a pojmenovájí 

zkutečnosti různého typu. Jsou to zejména: 

• nové výrobky a postupy: v  b. MP4 (ale i zápis ем пе 4, který je méně 

častý), v č. MP4 ‒ formát pro digitální kompresi zvuku; v b. ИПТВ, v č. IPTV ‒ 

bezplatné sledovaní televizních programů přes internet; TSI ‒ Technical specification 

for Interoperability (Technické specifikace pro interoperabilitu2, zkratka se v obou 

jazycích používá podle anglického způsobu psaní (latinkou); 

• nové technologické postupy: DIY – do it yourself (udělej si sám) ‒ 

způsob nahrávání hudby na nosiče bez sponzorů; Blue-ray disk – BD ‒ třetí generace 

optických disků, určených pro ukládání digitálních dat; 

• hudba či zábava vůbec: R&B ‒ rhythm and blues3, v obou jazycích je 

zachován originální zápis zkratky, tj. podle anglického vzoru, v češtině se též 

vyskytují podoby rnb, r'n'b. 

• doprava: MPV – multi-purpose vehicle (víceúčelový vůz), GSM-C ‒ 

Global System for Mobile Communication for Railway (systém mobilní komunikace 

GSM určený pro železnice), v obou jazycích je zachován originální zápis zkratky, tj. 

podle anglického vzoru; 

                                                 
1  БКП se 3. 4. 1990 přejmenovala na Българска социалистическа партия ‒ БСП. 
2  Touto zkratkou (a jejím plným zněním) se označuje schopnost různých systémů vzájemně 

spolupracovat, poskytovat si služby, dosáhnout vzájemné součinnosti. 
3  Spojka and je ve zkratce vyjádřena symbolem &, který má stejný význam. 
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• administrativa: ДН ‒ данъчен номер, DIČ ‒ daňové identifikační 

číslo (viz též Rangelova, Tichá 2012, s. 159). 

Dalším projevem 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) (Rangelova, Tichá 2012, 

s. 159). Např. ГМО ‒ генетично модифициран организъм.: ЕС публикува всички 

данни за ГМО царевицата, която предизвиквала рак. Черен списък с гмо-

храни. ЕС се допитва до европейците за ГМО културите. Кой има полза от 

ГМО?, Без ГМО в зърнените култури, 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. 

Adjektivní užití (významy) mají povahu vztahových adjektiv, a tím i 

rozmanitou polysémní strukturu, např. GSM ‒ Global System for Mobile 

Communication, 'technologie pro bezdrátový přenos řeči a dat prostřednictvím 

mobilních telefonů', se objevuje ve standardizovaných kontextech (spojeních) GSM 

síť, GSM telefon, GSM trh, GSM operátor, GMS služby, GSM bankovnictví atd., kde 

se realizují různé vztahové významy, např. 'mobilní', 'bezdrátové', prostřednictvím 

mobilních telefonů. Tato adjektivní užití jsou maximálně odtržena od plného znění 

zkratky. 

J. Hrbáček soudí, „že proces komunikativního šíření zkratky, který může být 

provázen ztrátou povědomí souvislosti mezi zkratkou a úplným pojmenováním, 

nemění její systémový význam. Ten je vzhledem k frekvenci zkratky v projevech 

konstantní, je dán vztahem zkratky k plnému pojmenování a přes ně k denotátu, ať si 

uživatelé vztah k plnému názvu uvědomují nebo ne.“ (Hrbáček 1979, s. 67). Je třeba 

podotkonut, že při tomto stírání motivačního vztahu mezi zkratkou a jejím plným 

zněním „dochází k přeměně abreviačního útvaru od sekundárního na základní 

pojmenování“. (Rangelova, Tichá 2012, s. 161, Kochová 2003, s. 160). Např. ПЕТ 

бутилки (někdy také zápis PET бутилки), význam zkratky ПЕТ / PET je látka 

polyetylentereftalát, v běžné komunikaci však PET láhve chápeme jako láhve 

z umělé hmoty, tj. dochází k zobecňování významu, bez přímého spojení s plným 

zněním. Srov. další příklady пет опаковки (umělohmotné obaly); производство на 

ПЕТ бутилки; Основната дейност на АМАТА е производството на ПЕТ 
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(международно означение: РЕТ) бутилки и опаковки в най-разнообразни 

размери; Новият 1-литров ПЕТ на Tuborg ще отговори на високите очаквания 

на феновете на марката,… 

 Obdobně u zkratky VIP ‒ Very Important Person, dochází k zatemnění 

původního významu, tedy „velmi důležitá osoba“ a zkratka je více používána jako 

adjektivum označující někoho / něco významného, nadstandartního, co je určeno jen 

pro vyvolené nebo je prostě významné. V bulharštině se vyskytuje např. 

v následujících slovních spojeních: вип оферти, вип парти, вип бебе, вип салон, 

вип място, вип комплекс, вип новини, вип подарък atd. 

 S neprůhledností motivačního vztahu mezi zkratkou a jejím plným zněním 

souvisí také tautologické syntagmy, tj. zdvojování oporného komponentu, které jsou 

typické hlavně pro iniciálové zkratky internacionální povahy, např. SMS zpráva, USB 

vstup, WAP protokol, WWW stránka, GSM systém, HIV virus, CD disk, ABS systém, 

ISIC karta atd. 

Tautologické zdvojování ulehčuje komunikaci, správnou identifikaci zkratky 

a následně i její správné dekódování. Přínos těchto zdvojení lze vidět také v lehčím 

začleňování neprůhledných převzatých iniciálových zkratek do syntagmatických 

vztahů. Např. J. Horecký (Horecký 1994) ve svém článku Dve najnovšie akronyma: 

SATUR a NAFTA uvádí příklad s  akronymem NAFTA: „Akronymum NAFTA sa 

nemôže tak ľahko prispôsobiť slovenskému morfologickému systému ako SATUR, 

lebo pri skloňovaní by sa strácalo písmeno (resp. hláska) a zastupujúca slovo 

agreement (dohoda). Porov. skloňovanie nafta, nafty, v nafte, s na ftou. Preto treba 

zachovať rovnakú podobu a vo vetnej súvislosti príslušný pád nejako opísať, napr. 

v súvislosti s dohodou NAFTA, široké zámery severoamerickej dohody NAFTA 

a pod.“ (Herecký 1994, s. 173) 

Takováto spojení jsou častá i v bulharštině, přestože se jedná o jazyk 

analytického typu, a tudíž nemá natolik rozmanitý flektivní aparát. K zdvojenému 

substantivnímu členu lze přidat tvar pro množné číslo či určenost, např. PIN номер / 

ПИН номер ‒ Забравих, как ми беше ПИН номера. Kde ‒a je určitý člen pro rod 

mužský. Колко DVD дискове желаете? V tomto případě ‒ове vyjadřuje množné 

číslo. 

 Lze soudit, že díky snazšímu dekódování zkratky a bezpříznakovému 

vyjádření flektivních vztahu v češtině a potřebných gramatických charakteristik 
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v bulharštině, mají tautologická zdvojení komunikační perspektivu, můžeme tedy 

očekávat jejich zvýšenou frekvenci. 

Dalším zajímavým příkladem může být zkratka PIN, neboť se jedná 

o zkratku, která je v bulharštině do jisté míry rozkolísaná a můžeme její dvě varianty 

použít k popisu dvou různých sémantických vztahů, a to k výše popsaným 

tautologickým, ale i k vztahům semitautologickým. Zkratka PIN номер / ПИН 

номер se v bulharštině používá také ve spojení PIN код / ПИН код. Počet výsledků 

vyhledaných prohlížečem Google v bulharském internetovém prostředí je v poměru: 

PIN номер / ПИН номер :: PIN код / ПИН код ‒ 14 800 000 :: 14 900 000, tj. 

početní rozdílů není dramatický vysoký. SNSBJ 2001 uvádí lexikalizovanou podobu 

пинкод. 

Čeština používá pouze spojení PIN kód (plné znění zkratky je Personal 

Identification Number – osobní identifikační číslo). Srovnáme-li spojení PIN номер 

(b.) :: PIN kód (č.), zjistíme, že v případě spojení. PIN kód (č.) a ПИН код (b.), se 

o typické tautologické syntagma nejedná, protože zkratka a její plný název 

neobsahují komponent kód, který by byl totožný s vysvětlujícím kód ve spojení PIN 

kód, ПИН код. Takovéto vztahy nazývá M. Gavurová (2013) semitautologiskými 

syntagmami, a to z toho důvodu, že míra vzájemné sémantické propojenosti 

syntagmy ‒ PIN kód, je vyšší než v abreviačním pojmenování. Nadřazené 

substantivum motivantu zkratky, tj. číslo je sémanticky příbuzné s lexikální 

jednotkou kód (kód je v konečném důsledku kombinace několika čísel) (Gavurová 

2013). 
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6. SOCIOLINGVISTICKÁ  SONDA 

 

 

Vzhledem k vysoké dynamice abreviačních útvarů a z toho plynoucí grafické 

variabilitě zkratek přejímaných do bulharštiny (především z angličtiny), podpořené 

navíc různou typologiií těchto jazyků, jsme v roce 2007 provedli sociolingvistickou 

sondu mezi bulharskými respondenty žijícími na území Bulharska, abychom 

analyzovali vnímání zmíněných procesů mezi dotazovanými respondenty. 

Objektem průzkumu, je soubor zkratek a zkratkových výrazů internacionální 

povahy, přejatých do bulharštiny z angličtiny, která se stala v evropském areálu 

jakýmsi „univerzálním jazykem“ či lingua franca moderní doby (srov. Mravinacová 

2005, Rangelova 2006). Tato expanze je dobře pozorovatelná především v lexikální 

zásobě slovanských jazyků a byla jí již věnována nemalá pozornost. S touto rolí 

angličtiny souvisí též již zmiňovaná skutečnost, že v bulharštině se postupně mění 

úloha latinky, která se šíří z čistě odborné sféry do jiných komunikačních sfér, 

především do názvů firem a obchodních subjektů, hudebních skupin, do oblasti 

módy, reklamy, a tedy i do běžného života. V důsledku toho při přejímání zkratek 

a zkratkových výrazů z angličtiny zaznamenáváme v bulharštině situace, ve kterých 

není jednoznačně jasné, jaký způsob zapsání zvolit: zda výrazy transkribovat, 

transliterovat, nechat v původním znění či přeložit (srov. Koleva 2004, Georgieva, 

Murdarov 1985). Otázka grafické podoby internacionální zkratky se tak stává 

zajímavou sociolingvistickou otázkou zejména s ohledem na profesní orientaci 

uživatelů. Zatímco dříve bylo užívání internacionálních neologismů příznačné pro 

profesně vymezené komunikační sféry, dnes jsou nová slova tohoto typu a následně 

i jejich abreviatury používány širokou veřejností (srov. kapitolu 4). Nezanedbatelný 

je také fakt, že mnoho nových abreviatur odpovídajících slovnímu spojení ve 

zdrojovém jazyce bývá přejato už jako zkrácená forma, a v této podobě jsou aktivně 

používána, aniž by uživatelé přejímajícího jazyka znali nezkrácená slovní spojení 

původní (srov. Čoroleeva 2006, Kochová 2003). 

Zmíněná rozmanitost a nejednotnost ve způsobu přejímání internacionálního 

výraziva včetně zkratek a zkratkových výrazů se odráží též v  slovnících SNSVBJ 

2001 a SSBJ 2003. Z tohoto důvodu byla provedena následující sociolingvistická 

sonda, která si klade za cíl nastínit způsob užívání, vnímání a míru správného 
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dekódování vybraných internacionálních a v úzu velmi rozšířených abreviatur (srov. 

Kalajdžievová 2008). 

Pro naše potřeby byly zvoleny abreviatury internacionálního charakteru, tak 

aby sonda mohla prokázat schopnost – neschopnost respondentů zkratky v textu 

identifikovat a správně dekódovat, případně ukázat do jaké míry se nositelé 

bulharštiny identifikují s platnou v tu dobu kodifikací. 

Respondenti obdrželi anonymní dotazník, na jehož začátku byli požádáni, aby 

uvedli následující osobní údaje: věk, pohlaví, místo bydliště a nejvyšší dosažené 

vzdělání včetně jeho bližší specifikace (technické či humanitní zaměření). Nebyl 

stanoven časový limit pro vyplnění dotazníku. 

Dotazník se skládá ze tří částí, každá z nich pak obsahuje několik vět, které 

mají být respondenty posouzeny. Do první části byly vybrány následující 

abreviatury: VIP, GSM, MP3 a PR, které jsou běžně používány v ústním 

i v písemném projevu. Zkratky v dotazníku jsou uvedeny vždy ve větách, tak aby byl 

zachován širší kontext. Věty byly vybrány z bulharských deníků 24 Часа, Сега 

а Tруд, dvě věty byly vybrány z internetu. Paralelně je uvedena vždy věta 

s abreviaturou zapsanou azbukou a latinkou, např. VIP nebo ВИП, případně 

transliterovaně Пи aр a PR. Respondenti měli u  každé z variant podtrhnout jednu 

z odpovědí, jež byla nejblíže jejich názoru na posuzované užití zkratky. První část 

dotazníku nabízí následující možnosti: normální; není to přirozené a typické pro 

bulharský jazyk; normální, ale já bych to tak nenapsal; nepřípustné; jiný názor 

(prosím, uveďte). 

Druhá část dotazníku se skládá ze dvou vět. Středem pozornosti je zkratka PR 

a výraz se zkratkovým komponentem e-mail. Záměrně byly vybrány věty (opět 

z denního tisku), ve kterých daný kontext vyžaduje užití postpozitivního členu nebo 

množného čísla. Sledovali jsme postoje respondentů k různým grafickým podobám 

zkratkového útvaru. Respondenti měli následující možnosti odpovědí: dávám 

přednost; nedávám přednost; nepřijatelné. 

Třetí část dotazníku měla za cíl zjistit, zda respondenti znají, správně 

dekódují, a tedy následně i správně používají frekventované internacionální zkratky. 

Vybrány byly zkratky: MP3, GSM, PIN, PR a zkratkový výraz eПравителство. 

Respondenti byli požádáni, aby uvedli, co daná zkratka znamená (viz přílohový 

materiál ‒ dotazníky). 
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Z celkového počtu vyplněných dotazníků (100) byla pro interpretaci náhodně 

vybrána jen část (60), proto je výsledek relevantní pouze jako sonda. Přesto máme za 

to, že získané výsledky jsou zajímavé a odrážejí tendence užívání zkratek 

a zkratkových výrazů v dnešní bulharštině. 

Sociální charakteristiky respondentů jsou následující: z 60 dotazovaných bylo 

46 žen a 14 mužů, byly vymezeny tři věkové kategorie: 15–25 let, 26–45 let a 46 

a více let. Oslovení respondenti pocházeli převážně z větších měst z různých oblastí 

Bulharska (Asenovgrad, Burgas, Pazardžik, Plovdiv, Ruse, Silistra, Sliven, Sofie, 

Sozopol a Varna). 

Procentuální zastoupení mužů a žen ve vztahu k jejich vzdělání je následující: 

26 žen a 5 mužů má ukončeno vysokoškolské vzdělání humanitního zaměření, 

3 muži vysokoškolské vzdělání technického směru, 2 ženy mají bakalářské vzdělání, 

2 ženy a 2 muži studují VŠ, studenty střední školy jsou 3 ženy, středoškolské 

vzdělání uvedlo 6 žen a 3 muži, základní 1 žena a jiné zaškrtlo 6 žen a 1 muž. 

V první části je objektem dotazu velmi rozšířená abreviatura, která je 

v bulharských textech zastoupena v obou variantách (v latince i v azbuce). Jedná se 

o abreviaturu GSM, jejíž zápis je velmi rozkolísaný (viz slovníky SNSVBJ 2001, 

NPS 2002, SZBJ 2003). Věty mají následující znění: 1. ДЖИ-ес-ем-ите са 

единственото нещо, за което мъжете спорят кой има по малък... През този 

век е на мода да имаш малка КОЛА и малък ДЖИ-ес-ем. 2. Войнов трябваше 

да отговаря за длъжностно престъпление – че преди 5 г. е дал служебни  

GSM-и на шофьора и секретарката си, с което е ощетил МВР с над 8000 лв.  

Graf č. 1 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

normální netypické normální, ale nenapsal bych nepřípustné jiný názor

ДЖИ-ес-ем-ите 

GSM-и



 
155 

 

Jak je z grafu patrné, 38 respondentů považuje za „normální“ zápis GSM-и 

a pouze 4 dotazovaní dávají přednost zápisu transkribovanému. Není bez 

zajímavosti, že celkový počet odpovědí obsahujících spíše negativní postoj k zápisu 

Джи-ес-ем-ите („netypické“, „nepřípustné“, „normální, ale nenapsal bych“) celkem 

52, mnohonásobně převyšuje počet odpovědí deklarujících negativní postoj 

(„netypické“, „nepřípustné“, „normální, ale nenapsal bych“) vůči zápisu pomocí 

latinky, celkem 17 respondentů. Tj. většina respondentů se přiklání k zápisu latinkou 

(GSM-и), ke které je za pomoci spojovníku připojena koncovka pro plurál. 

Méně vyhraněné již byly odpovědi týkající se abreviatury PR (public 

relations). Respondenti hodnotili zkratky v následujících větách: 1. Може би все 

пак това е вид пи ар и част от бъдещата предизборна кампания за 

президентския вот? 2. Българското представителство на международната 

PR асоциация ИПРА преди дни организира еднодневна конференция в София по 

проблемите на PR професията след присъединяването на България към ЕС. 

U této abreviatury je již patrné, že počet respondentů, kteří dávají přednost 

zápisu v jedné či druhé variantě, není tak diametrálně rozdílný. 

Graf č. 2 

 

Provedeme-li srovnání s předcházejícím grafem, ztístíme, že zatímco zápis 

zkratky v azbuce ДЖИ-ес-ем-ите považuje za normální pouze 14 dotazovaných 

(nezávisle na tom, zda by tento zápis použili), to zápis пи ар již za normální 

považuje 31 respondentů. Negativní postoj k zápisu zkratky s internacionálním 

charakterem azbukou není již natolik vyhraněný. Přesto většina respondentů dává 

přednost zápisu latinkou tj. PR. 
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Druhá část dotazníku je věnována otázce formální stránky použití zkratek 

a zkratkových výrazů a zjišťuje, jak respondenti reagují na různé varianty zápisu 

plurálu a postpozitivního členu u  vybraných výrazů. 

Pro plurál byly uvedeny věty: 1. Използването на имейлите като масова 

маркетингова стратегия се превръща в епидемия. 2. Всички учители които са 

били от стария форум и искат да продължат да преподават да ми пратят 

emailите си по ЛС1. 3. За улесняване на администраторите на WiFi зоната, 

моля email-ите да бъдат със заглавие „New WiFi Account“.  

Graf č. 3 

 

Sonda ukázala, že jako nejméně přípustná je vnímána varianta, kde dochází 

ke kombinaci latinky a cyrilice bez požití pomlčky. Až 37 respondentů hodnotilo 

zápis jako nepřípustný a 17 by mu nedalo přednost, tj. 54 z celkových 60 dotázaných 

hodnotí zápis negativně. Za nejpřijatelnější byla označena varianta имейлите 

(26 resp.), což je v souladu s podobou uváděnou v NPS (2002) (имейл, имейлите). 

Srovnáme-li hodnocení „dávám přednost“ :: „ nepřípustné“ pro zápis email-ите, 

zjišťujeme, že jejich počty jsou v poměru téměř 50:50. Rozhodnutí neužít zápis 

email-ите deklarovalo 37 respondentů. 

Další analýza se zaměřuje na zkratky VIP (Very Important Person) a PR 

(Public Relations) a jejich azbukou psané varianty ВИП a Пи ар. Záměrně jsme 

vybrali jednu zkratku hláskovanou a druhou se slabičnou výslovností, neboť nás 

zajímá, zda tento fakt ovlivní respondenty v tom smyslu, že zkratka, která 

výslovnostně i graficky připomíná obyčejné slovo, bude respondentům bližší. Obě 

zkratky fungují v bulharštině přibližně stejně dlouho a jsou uživatelům jazyka známé 

z tisku i ostatních médií. 

                                                 
1  ЛС – лично съобщение. 
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K hodnocení byly nabídnuty následující věty: Разходка из тайните 

коридори на къща на Вип Брадър 2 разиграва от днес като награда в ефира 

радио Атлантик. Къщата на Vip Brother от понеделник се тресе, след като 

Азис и Венета Райкова – тартори на двата лагера, се изправиха един срещу 

друг. 

Předkládáme grafické zpracování odpovědí nejprve celkově, všech 

dotazovaných respondentů, poté zvlášť respondentů s vysokoškolským vzděláním 

(včetně studentů) a středoškolským (a nižším) vzděláním. Graficky jsme znázornili 

také odpovědi žen a mužů.1 

Celkový graf ukazuje, že hodnocení zkratky Вип vs. VIP nezaznamenává 

větších výkyvů a obě zkratky jsou hodnoceny téměř stejně, lehce převažuje zápis 

VIP (20:16). Za „normální“ („normální“ a „normální, ale nenapsal bych“) považuje 

zápis Вип 31 respondentů a zápis VIP 38 respondentů. 

Graf č. 4 

 Respondenti s vysokoškolským vzděláním opět hodnotí obě varianty téměř 

stejně, 15 by dalo přednost zápisu Вип а 13 latinkou psané variantě VIP. 

V neutrálním hodnocení („normální“ a „normální, ale nenapsal bych“) je poměr ještě 

nižší 22 : 21. 

 

 

 

                                                 
1  Uvědomujeme si, že výsledky jsou pouze orientační, a nejsou reprezentativním vzorkem, neboť 

nedisponujeme stejným počtem vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných respondentů ani 
stejným počtem mužů a žen. 
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Graf č. 5 

Respondenti s ukončeným VŠ vzděláním a studenti VŠ: 

Následující graf znázorňuje odpovědi respondentů se středoškolským 

a nižším vzděláním. Neutrální hodnocení („normální“ a „normální, ale nenapsal 

bych“) je stejné 17 : 17, lehce převyšuje kladné hodnocení latinkou psané zkratky. 

 

Graf č. 6 

Respondenti se středoškolským a nižším vzděláním: 
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Nepatrný rozdíl jsme zaznamenali v hodnocení mužů a žen. Ženy dávají lehce 

přednost zápisu latinkou, kdežto u mužů byl vyšší počet respondentů, kteří preferují 

zápis azbukou.1  

Graf č. 7 

Ženy: 

Graf č. 8 

Muži: 

V neutrálním hodnocení („normální“ a „normální, ale nenapsal bych“) je 

poměr identický, tj. u mužů 8 : 8, u  žen 31 : 30. Celkově jsou tedy respondenti 

nevyhranění a nepreferují ani jednu z grafických variant. 

                                                 
1  Jedná se ovšem pouze o ilustrační hodnotu, neboť mezi respondenty je žen přibližně 3x více než 

mužů. 
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Hodnocení grafických variant hláskované zkratky Пи ар а PR je zajímavější. 

Respondenti hodnotili zkratky užité v následujících dvou větách: Може би все пак 

е вид пи ар и част от бъдещата предизборна кампания на президентския вот. 

Българското представителство на международната PR асоциация ИПРА 

преди дни организира еднодневна конференция в София по проблемите на PR 

професията след присъединяването на България към ЕС. 

Z celkového hodnocení je patrné, že pouze 8 respondentů by zapsalo zkratku 

azbukou, 30 dotazovaných by zvolilo latinskou podobu zkratky. Na druhou stranu 

pro 9 respondentů je nepřípustné začlenění zkratky PR do azbukou psaného textu. 

 

Graf č. 9 

Také respondenti s vysokoškolským vzděláním dávají přednost zápisu PR, 

a to 18 respondentů oproti 3, kteří by volili zápis Пи ар. Neutrálně hodnotí zápis Пи 

ар celkem 14 respondentů a PR 22 respondentů. 
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Graf č. 10 

Respondenti s ukončeným VŠ vzděláním a studenti VŠ: 

 

Situace u  respondentů se středoškolským vzděláním je obdobná, převládá 

kladné hodnocení („normální“) zápisu PR 18 : 3 Пи ар. V neutrálním hodnocení 

(„normální“ a „normální, ale nenapsal bych“) rozdíl tak markantní není, poměr je 17 

(PR) : 15 (Пи ар). Pouze jeden respondent považuje zápis PR pro azbukou psaný text 

za nepřípustný. 

Graf č. 11 

Respondenti se středoškolským a nižším vzděláním: 
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Hodnocení zápisu PR / Пи ар se mezi ženami a muži příliš neliší, obě 

skupinu dávají přednost variante PR. U žen je poměr 22 : 7, u mužů 8 : 1. Přesto 

v celkovém neutrálním hodnocení, tj. v součtu odpovědí „normální“ a „normální, ale 

nenapsal“ bych je poměr hodnocení PR / Пи ар 28 : 24 u žen, ale 10 : 5 u mužů. 

 

Graf č. 12 

Ženy: 

Graf č. 13 

Muži: 

 

 Muži dávají přednost grafické variantě psané latinkou. 

Provedeme-li srovnání hodnocení variant Вип / VIP a Пи ар / PR, můžeme 

konstatovat následující. Hodnocení variant Вип / VIP se příliš neliší, obě varianty 
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jsou mezi respondenty hodnoceny přibližně stejně. Zatímco u  variant Пи ар / PR 

jsou názory respondentů vyhraněnější a všechny námi sledované skupiny hodnotí 

jako přijatelnější variantu PR. Domníváme se, že je to z toho důvodu, že na rozdíl od 

zkratky Вип / VIP, vyslovované jako obyčejné slovo, je u  zkratky Пи ар / PR 

s hláskovanou výslovností markantněji respondenty vnímána její fragmentárnost (a 

fakt, že se jedná o abreviaturu) a její cizí původ, tj. zachování latinky je s tím 

v souladu. 

S odstupem času částečně negativně hodnotíme výběr zkratek. Zkratky sice 

byly v době provádění sondy používány v těchto variantách v denním tisku, 

domníváme se však, že kdyby byly proti sobě postaveny vždy varianta kodifikovaná 

a varianta psaná latinkou, výsledky by byly hodnotnější. Některá negativní 

hodnocení mohla pramenit z kombinací velkých a malých písmen, případně 

rozděleného či spojeného zápisu zkratek. Nezdá se však, že by tímto došlo 

k razantnějšímu posunu v hodnocení zkratek, co se týče užití latinky nebo azbuky. 

Třetí část dotazníku sledovala, jakým způsobem respondenti dekódují 

abreviatury a zkratkové výrazy MP3, GSM, PIN, PR a еПравителство. 

Graf č. 14 

Sonda prokázala, že většina respondentů nemá větších problémů 

s dekódováním zkratek a zkratkových výrazů. Chybné odpovědi, např. u  zkratky 

MP3 (Media player), mohly souviset s věkem dotazovaných osob. Naopak chybovost 

u  zkratkového výrazu еПравителство lze přičítat krátké době, během níž se výraz 

používá. 

Celkový obraz užívání zkratek a zkratkových výrazů, který sonda nastínila, se 

jeví následovně. Dotazovaní upřednostňují u  zkoumaných zkratek zápis v původní 
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(anglické.) podobě. U výrazu емейл (se zkratkovým komponentem е-) lehce převládá 

preference zápisu v azbuce (pravděpodobně pro neprůhlednou slovotvornou 

strukturu je výraz vnímán jako obyčejné slovo). 
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ZÁVĚR 

 

 

 V předkládané disertační práci jsme se zaměřili na konfrontační studium 

abreviace v bulharštině ve srovnání s češtinou a na popis zkratek jako specifických 

jazykových znaků v obou jazycích. Přihlédli jsme k aktuálním jazykovým tendencím 

a změnám v oblasti abreviace v souvislosti se změnami extralingvistickými, které 

nastaly koncem 80. let 20. stol., kdy se objevuje velké množství nových 

pojmenování, z nichž mnohá mají k sobě odpovídající zkratky.  

V obecné části (kapitola 2.) 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. stol. 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. 

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. Celkově jsme vycházeli z tradice 

bulharské jazykovědy, tj. vedle grafické abreviace, jsme vymezili abreviaci lexikální 

(při níž vznikají samostatné lexikální jednotky), kterou dělíme na morfologickou 

(dochází ke zkrácení pouze jednoho slova) a syntaktickou abreviaci (zkracují se 

nejméně dvouslovná nebo víceslovná pojmenování); syntaktickou pak dále dělíme na 

iniciálovou, skupinovou a smíšenou abreviaci.  

V třetí kapitole jsme se podrobně věnovali charakteristice grafické a lexikální 

abreviace a popisu existujících strukturních modelů. 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). 

Přesto jsme zaznamenali určité projevy asymetrie mezi bulharštinou a češtinou, které 

jsme zdůraznili v rámci popisu jednotlivých typů abreviatur (viz např. oddíl 3.1., 

3.2.2.1). Podstatnou část konfrontačního studia jsme věnovali grafickým 

a iniciálovým zkratkám, které tvoří centrální část dílčího systému abreviačních 

útvarů. 



 
167 

 

Ve čtvrté  kapitole jsme se zaměřili 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 a následně provedli jejich charakteristiku. 

Za podstatnou jsme považovali také otázku významu zkratek ve vztahu 

k nezkráceným motivujícím pojmenováním (v systému pojmenovacích prostředků), 

tj. je-li zkratka zcela novým pojmenovacím prostředkem, nebo zda se jedná pouze 

o variantu motivujícího pojmenování, případně o jeho zástupku. Popsali jsme také 

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 (oddíl 4.1.3.), provedli jsme např. analýzu bulharských a českých 

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 abreviace. 

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. Z tohoto hlediska jsme sledovali 

abreviatury v bulharštině ve dvou skupinách (iniciálové a skupinové zkratky). 

Popsali jsme tvoření přechýlených pojmenování i adjektiv, u zkratek skupinových 

také tvoření zkratkových složených slov. Pro  češtinu jsme uvedli příklady pro prosté 

zeslovnění i slovotvorné (morfologické) zeslovnění. 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 v bulharštině, což pravděpodobně souvisí s flektivním 
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typem češtiny. Ověření tohoto předpokladu v korpusech obou jazyků (případně 

v dalších textech), by mohlo být budoucím cílem zkoumání a popisu. U obou jazyků 

jsme popsali specifika vyjádření kategorií rodu a čísla, v bulharštině také kategorii 

určenosti, u  abreviačních útvarů různého typologického zařazení. 

Věnovali jsme se také charakteristice stylistické a užívaní zkratek v textech 

různého typu, zde se též projevila přímá závislost mezi lexikalizací zkratek a jejich 

stylistickou charakteristikou. 

V páté kapitole 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 jazyky (např. мил. / mil; напр.: / např.; 

кр. / Kč). 

Při popisu výslovnosti jsme věnovali pozornost také zkratkám 

internacionálního charakteru (přejímaných především z angličtiny), které jsou 

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

 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 lexikaližace 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. 

 Součástí předkládané práce je také sociolingvistická sonda (kapitola 6.), 

provedená dotazníkovou metodou, která se zaměřila 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 
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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. 

 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 – identifikaci zkratek) nebyla 

do práce zahrnuta. 

 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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SEZNAM ZKRATEK A ZNA ČEK  

 

Seznam zkratek 

aj.  a jiné 

angl.  angličtina 

apod.  a podobně 

aut.  autor 

b.  bulharština 

cit.  citovat 

č.  čeština 

ekon.  ekonomika 

f.  femininum 

fr.  francouština 

hl.  hlavně 

hovor.  hovorový, hovorově 

chem.  chemie 

IT  informační technologie 

k  komponent 

kap.  kapitola 

K1  koncové písmeno 

K2   písmeno na druhé pozici od konce 

m.  maskulinum 

n.  neutrum 

např.  například 

něm.  němčina 

p.  pád 

pol.  polština 

pozn.  poznámka 

příp.  případně 

resp.  respektive 

rus.  ruština 

s.  stránka 

stol.  století 

tj.  to jest 
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tzv.  tak zvaný 

var.  varianta 

vs.  versus 

w  slovo (word) 

Z1  začáteční písmeno nebo hláska  

Zk1  začáteční písmeno prvního komponentu 

Zk2  začáteční písmeno druhého komponentu 

zkr.  zkratka 

Zw1  začáteční písmeno prvního slova slovního spojení 

Zw2  začáteční písmeno druhého slova slovního spojení atd. 

ZX  začáteční písmeno s (číselným) indexem (např. m2, cm3) 

напр.  например (například) 

чуж.  чужда дума (cizojazyčné slovo) 

и под.  и подобно (a podobně) 

прил.  прилагателно (adjektivum) 

неиз.  неизменяемо (neohebný) 
 
 
Seznam značek 

 

*  nedoložený výraz 

→  směr vyplývání, směr vývoje, volné vyplývání 

←  směr vyplývání, směr vývoje, volné vyplývání 

::  opozice 

'x'  význam 

[ ]  závorky, v nichž jsou uváděny výslovnostní údaje 

( )  závorky, v nichž jsou uváděna plná pojmenování nebo synonyma 

`  akcent 
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PŘÍLOHA  

 

Dotazníky vyplněné respondenty ‒ sociolingvistická sonda 

 


