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Posudok dizertačnej práce Mgr. Natalie Kalajžievovej

Abreviace v současné bulharštině ve srovnání s češtinou

FF UK v Prahe, 2013

Dizertačná práca Mgr. Natalie Kalajdžievovej podáva konfrontačný opis abreviácie v 

bulharčine v porovnaní s češtinou, pričom sa zameriava na formálnu a sémantickú 

charakteristiku abreviačných útvarov, ktoré sa v porovnávaných jazykoch objavili za 

posledných vyše dvadsať rokov. Aktuálnosť témy, ba priam naliehavosť jej spracovania 

vyplýva nielen z neustáleho nárastu týchto špecifických jazykových znakov a ich zapájania do 

procesu slovotvorby, ale aj z ich nejednoznačného hodnotenia, ako aj lexikografickej 

interpretácie. Posudzovaná práca je ako prvá lexikologická bulharsko-česká konfrontácia 

abreviácie a abreviačných útvarov prínosom nielen pre porovnávaciu slovanskú lexikológiu, 

ale aj pre ďalšie (i lexikografické) spracovanie abreviácie v oboch jazykoch.

Na dizertačnej práci okrem výberu témy pozitívne hodnotíme metodologické postupy a 

snahu doktorandky o komplexnú charakteristiku skúmanej problematiky, ktorú ukončila 

výsledkami parciálneho sociologického prieskumu vnímania skratiek a skratkových výrazov 

internacionálnej povahy u bulharských respondentov.

Znalosti teoretickej literatúry o abreviácii v širšom slavistickom kontexte, ktoré sa v 

práci neprezentujú len obyčajnou reprodukciou, ale aj interpretáciou, ako aj predošlý výskum 

Mgr. N. Kalajdžievovej v tejto oblasti (diplomová práca, vedecké štúdie) sú predpokladom 

precíznej analýzy danej problematiky. Keďže sa definície abreviácie a abreviatúr jednotlivých 

autorov rozchádzajú skôr v detailoch ako v samej podstate javu, čo napokon uvádza aj sama 

doktorandka (s. 21), žiadalo by sa dôkladnejšie argumentačne podložiť uprednostnenie

bulharskej klasifikácie abraviatúr L. Krumovovej a M. Čoroleevovej, ktorú doktorandka 

považuje za najzdarnejšiu (s. 43), a z ktorej primárne vychádza.

Abreviačné útvary sú vhodným objektom pre skúmanie typologické. Mgr. 

Kalajdžievová sleduje tento zámer v rámci grafickej i lexikálnej abreviácie a vymedzuje

základné štruktúrne modely a ich varianty podľa ich utvárania, pričom do klasifikácie 

grafických skratiek zahŕňa aj značky merných jednotiek, chemické a matematické značky atď.

(s. 52), ktoré sa však v českej, ako aj v slovenskej jazykovednej tradícii dôsledne rozlišujú. V 

kapitole o charakteristike abreviácie v bulharčine by sme privítali rozsiahlejší ilustratívny 
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materiál poukazujúci na to, že existujúce rozdiely medzi porovnávanými jazykmi sú skôr v 

menšine v porovnaní s tendenciami analogickými.

Iná je otázka slovotvornej potencie skratiek, ktorú N. Kalajdžievová rozoberá v rámci

ich gramatickej a slovotvornej charakteristiky, kde uvádza, že bulharské, ako aj české skratky 

nemajú k slovotvorbe rovnaký pomer (s. 111). Diskutabilné je však tvrdenie, že slovotvorná 

aktivita skratiek je v češtine vyššia než v bulharčine (s. 167). Hoci proces zapájania skratiek 

do slovotvorby nie je identický, a podľa zistenia autorky bulharčina nepoužíva „morfologické 

zeslovnění, ale pouze zeslovnění prosté“, v našom ponímaní sa slovotvorná aktivita skratiek 

prejavuje aj pri ich ďalšej fáze derivácie, kde sa flektivizačné prípony objavujú až v 

následných tvaroch slova. (Pokiaľ ide napríklad o bulharsko-slovenskú komparáciu 

slovotvorných možností skratiek, na základe doterajších skúseností zisťujeme, že paradigma 

motivátov bulharských skratiek býva úplnejšia ako paradigma slovenských derivátov, porov. 

napr. skratku Пи ар - PR a ich deriváty v oboch jazykoch). Prirodzene, konečné závery 

možno urobiť po celkovej analýze existujúceho materiálu, čo pri náraste až niekoľko tisíc

nových abreviatúr za posledných dvadsať rokov (ako uvádzajú autori Slovníka skratiek 

bulharského jazyka (Krumova - Čoroleeva - Choliolčev, 2003, s. 5), by si vyžadovalo

samostatný výskum.

V dizertačnej práci sa poukazuje aj na charakteristiku abreviácie z pohľadu synchrónnej 

a diachrónnej dynamiky, kde sa 90. roky 20. storočia javia ako istý predel na časovej osi, keď 

dochádza k zániku alebo prehodnoteniu mnohých skratiek, ako aj vzniku nových 

abreviačných útvarov odrážajúcich rôzne extralingvistické okolnosti. V tejto súvislosti by 

bolo vhodné spomenúť zmeny, ktoré nastali v bulharčine pri tvorbe i grafickom zázname

akademických titulov niekdajších kandidátov vied a dnešných doktorov, napr. к.ф.н

(кандидат на философските науки, кандидат на филологическите науки, кандидат 

нан физическите науки a pod.) a ich automatický prechod na skratku Д-р., ako aj grafický 

zápis akademických titulov doktorov vied (доктор на философските науки, доктор на 

филологическите науки, доктор на физическите науки a pod.), ktoré sa v Slovníku 

skratiek bulharského jazyka registrujú v tvare skratky, kde za každým prvým písmenom 

skráteného slova ustáleného spojenia nasleduje bodka д.ф.н. (2003), kým v súčasnosti sa 

zaviedol nový spôsob grafickej skratky utvorenej z prvých troch písmen spojenia bez bodiek

дфн

Súhlasíme s doktorandkiným konštatovaním, že abreviácia je z jazykového hľadiska na 

periférii záujmu, a to aj v oblasti lexikografie (s. 119). Existujúca situácia, a to nie len v 

bulharskej jazykovede, reflektuje istý paradox svedčiaci o tom, že napriek dynamike tohto 
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javu a zvýšenej intenzite tvorby abreviačných útvarov je norma, ktorá zväčša zaostáva za 

úzom, rozkolísaná. Hoci nie vždy je možné uplatňovať hodnotiace hľadisko normatívnosti, 

ale ide skôr o zachytenie varírovania abraviatúrnych útvarov, mnohé skratky už prešli dlhým 

štádiom neustálenosti a dostali sa do fázy stability, čo však normotvorné lexikografické diela 

buď nereflektujú, alebo odrážajú nejednoznačne. 

K obsahovej stránke dizertačnej práce by sme spomenuli príklady využívania skratiek 

pri tvorbe frazém. Diskutabilný je podľa nášho názoru pojem substitučné frazémy (s. 98), 

pretože každú jednu frazému možno substituovať, či už samostatnou lexémou, alebo opisnou 

parafrázou. Vzhľadom na povahu frazém je otázne, či v prípade 5P možno vôbec hovoriť o 

frazéme. Skratku, ktorú dizertandka uvádza v práci, možno považovať za akronym výrazu 

Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence, ale nie za frazému, čo vyplýva z povahy 

frazeologickej jednotky, nezávisle od rôznorodosti názorov na jej podstatu a hranice, t.j. 

nezávisle na tom, či ju definujeme z hľadiska úzkeho alebo širokého chápania predmetu 

frazeológie (porov. rozdiely medzi bulharskou a českou alebo slovenskou frazeologickou 

teóriou). Vhodné by bolo uviesť širší ilustračný materiál dokladujúci výskyt podobných 

zaujímavých abreviačných útvarov.

Z formálneho hľadiska možno spomenúť niektoré ľahko opraviteľné formálne jazykové 

nedostatky, ktoré zbytočne narúšajú úroveň dizertačnej práce. Napríklad v úvodnom odseku o 

skupinových skratkách (s. 72) možno zaregistrovať až 5 preklepov (съкращяния, семсен, 

сакращения a pod.). V súvislosti so zaznamenávaním bibliografických údajov pozorujeme 

asymetriu v uvádzaní použitej literatúry v texte dizertačnej práce a zozname literatúry (napr. 

autorka Kolkovská je uvedená na troch miestach dizertačnej práce s. 26, 62, 75, ale v 

zozname použitej literatúry absentuje).

Týmito poznámkami v žiadnom prípade nechceme spochybňovať výsledky i prínos 

posudzovanej dizertačnej práce svedčiacej o jazykovednej zrelosti autorky, ktorá preukázala 

schopnosť vedecky myslieť a na odbornej úrovni dobre formulovať výsledky svojho 

výskumu.

Posudzovaná dizertačná práca podľa nášho názoru spĺňa všetky požadované kritériá, 

ktoré sa kladú na doktorandskú dizertačnú prácu a preto navrhujeme, aby bola predložená na 

obhajobu a po jej úspešnom absolvovaní navrhujeme Mgr. Natalii Kalajdžievovej udeliť 

vedecko-akademickú hodnosť Philosophiae doctor (PhD.).

Bratislava 16. 06. 2013                                             Mgr. Mária Košková, CSc.

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava


