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Nové vyjadřovací (pojmenovací) potřeby dnešních jazykových společenství jsou úzce 

spjaty se skutečností, že se tvoření abreviačních názvů během posledních více než dvaceti let 

stalo jedním z nejaktivnějších způsobů obohacování slovní zásoby slovanských jazyků.  

Synchronní dynamika v této lexikální oblasti, zejména z hlediska konfrontačního, však 

dodnes nebyla dostatečně probádána. Mgr. Natalie Kalajdžievová si proto ve své disertační 

práci klade za cíl přispět k detailnímu popisu situace ve sféře vzniku a užívání bulharských 

zkratkových názvů na pozadí situace v češtině. Jako základní extralingvistický impulz 

inovačního dění v současném bulharském a současném českém jazyce autorka označuje 

sociálně-kulturní změny, jež nastaly v obou společnostech po r. 1989. Avšak se zřetelem k 

názoru A. Jedličky (Jedlička 1969, s. 81), že „synchronie se nemůže ztotožňovat se statikou a 

diachronie s dynamikou“ Mgr. Kalajdžievová stanoví podstatně širší časový rámec svého 

výzkumu – ten tvoří úsek od 2. poloviny 20. století do současnosti (s. 14). Více než 

padesátileté období, na které se disertantka orientovala, jí na jedné straně umožnilo, aby při 

klasifikaci zkratek těžila z koncepce L. Krumovové a M. Čoroleevové navržené v monografii 

Săkraštavaneto i săkraštenijata v bălgarskija ezik (1982). Na druhé straně je velice 

pravděpodobné, že ve spojitosti s tím vznikla poměrná nevyváženost jazykového materiálu 

analyzovaného v práci s ohledem na temporální a genetické kritérium. Tak například na s. 65 

jsou vedle sebe uvedeny zkratky jako НРБ s již neaktuálním významem ‘Bulharská lidová 

republika’ a НОИ – abreviatura názvu stávající Bulharské správy sociálního zabezpečení; na 

s. 25 jsou paralelně probrány abreviace jako např.: ООН (kalk internacionalizmu UN) a БАН 

(abreviatura domácího názvu Bulharská akademie věd) apod. Klasifikace respektující dobu 

utvoření a aktivního používání zkratek a zároveň původ jejich výchozího výrazu by přispěla 

k detailnějšímu uchopení vývojových procesů a tendencí v této oblasti bulharské a české 

slovní zásoby. Obdobný přístup k materiálu je mj. určen skutečností, že časový rozsah 

výzkumu zahrnuje dvě navzájem velmi odlišná období. Například co se týče cizojazyčných 

vlivů v bulharštině, je do r. 1989 rozhodující přejímání abreviačních výrazů především z 

ruštiny, zatímco v současnosti většina přejatých zkratek pochází z angličtiny. Autorka se o 
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tomto faktu zmiňuje nejednou, ale nebere ho vždy v úvahu při zařazování jednotlivých typů 

zkratek do dílčích skupin. Ke kvalitě práce by značně přispěl také rejstřík, který by poskytl 

celkovou představu o jazykovém materiálu analyzovaném v práci. 

Bulharský a český jazykový materiál N. Kalajdžievová zkoumá na základě funkčně-

strukturní analýzy. Při vymezování termínu abreviatura zdůrazňuje vztah nositelů jazyka ke 

zkratkám, tedy vychází též z pozic sociolingvistiky. Za nejpodstatnější diferenční rys zkratek 

disertantka považuje to, zda si uživatelé bulharštiny nebo češtiny uvědomují existenci 

výchozího výrazu, k němuž zkratkový výraz odkazuje. Snaha Mgr. Kalajdžievové, aby 

problematiku abreviace v bulharštině uchopila všestranně, je charakteristická i pro zbytek její 

práce (zejména pro teoretické části kap. 1, 2 a do velké míry také pro kap. 3 a 4). Disertantka 

se nespokojí s pouhým výčtem jednotlivých bulharských, českých (i některých polských a 

ruských) klasifikací zkratkových výrazů, ale zároveň je srovnává a analyzuje. Na základě toho 

zjišťuje interpretační rozdíly: uvádí například nestejné pojetí tzv. smluvních označení typu 

úsečka AB, kukuřice odrůdy A apod., jež čeští lingvisté (na rozdíl od bulharských) považují 

„za značky, a tudíž je z abreviačních útvarů nevylučují“ (s. 26). Kromě široké teoretické báze 

je v práci při porovnání jednotlivých typů zkratek a zkratkových slov využito také velké 

množství schémat znázorňujících pojmenovací (slovotvorné) procesy, které jejich vznik 

doprovázejí. K sociolingvistickému přístupu se autorka vrací znovu ve čtvrté kapitole 

(přesněji v podkapitole 4.1.3. věnované funkční charakteristice abreviatur s ohledem na jejich 

užití v reklamních textech). Zde jsou abreviatury chápány jako výsledek jazykové kreativity a 

jsou interpretovány jako prostředky ozvláštňující jazykový projev. V páté kapitole se Mgr. 

Kalajdžievová zastavuje u abreviace z hlediska spisovnosti a nespisovnosti jazykových 

prostředků. Pravopis a výslovnost nových jednotek probírá v souvislosti s převládajícím 

vlivem angličtiny v současných slovanských jazycích. Dospívá ještě k  závěru, že proces 

abreviace, který je příznačný pro dnešní lexikální dynamiku, je úzce spjat s tendencemi 

k terminologizaci a determinologizaci. Obě tyto tendence autorka vidí 

v kontextu intelektualizace spisovného jazyka (s. 133). Podstatný je rovněž v práci vyslovený 

názor, že odlišná míra uzualizace neologických zkratek (související s jejím fungováním 

v bulharštině a v češtině) vyplývá z typologických zvláštností obou jazykových systémů (s. 

136). V disertační práci nebyl vynechán ani další aspekt sociolingvistického přístupu 

k problematice. Šestá kapitola přináší zajímavé výsledky týkající se vztahu rodilých mluvčích 

bulharštiny k užívání zkratek v psaném jazyce (např. o poměrně velké toleranci Bulharů ke 

zkratkám psaným latinkou aj.). Údaje byly získány pomocí dotazníkové metody, resp. 

sociolingvistické sondy uskutečněné r. 2007. 
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K přehlednosti práce by velmi přispělo podrobněji rozvedené členění jednotlivých 

podkapitol. Pro eventuální knižní vydání textu by bylo také nezbytné důkladněji propracovat 

přístup uplatněný v podkapitole 3.2., zejména v části o tzv. morfologické abreviaci (s. 60–62), 

nehledě na to, že podle autorčiných slov, tento typ tvoření zkratek není středem pozornosti 

v předkládaném výzkumu. Například nelze souhlasit s formulací, že jak přípona -ismus, tak 

komponenty -fil, -gate a -holik „se podílejí na vytváření otevřených řad substantivních 

kompozit, přičemž jejich lexikální význam bývá určitým způsobem modifikován.“ (s. 60). 

Tyto slovotvorné prvky se vyznačují nestejnými vznikovými rysy a do obou jazyků byly 

přejaty v různých obdobích i pod vlivem odlišných mimojazykových faktorů. Jinak řečeno, 

vývoj uvedených prvků odráží vliv odlišných, někdy dokonce protichůdných, procesů 

projevujících se v úrovni slovotvorné, resp. jimi utvořené jednotky mají neshodné strukturní 

rysy. Komponentům jako поп-, секс-, евро-, мини- aj. charakterizovaným v práci jako 

„vnitřněslovní zkratky“ (s. 61) je již delší dobu v slovanské jazykovědě věnovaná velká 

pozornost, neboť patří k nejdynamičtější složce slovotvorného repertoáru současných 

slovanských jazyků. Podrobně popsány byly nejen cesty jejich přejímání, popř. utvoření 

v přejímajících systémech, ale také sémantické transformace, kterými procházejí. Závěry 

v dosavadních publikacích zaměřených na toto téma by měly být proto brány v úvahu při 

klasifikaci materiálu i v tomto stávajícím výzkumu. Totéž se týká termínu „jazykové 

formanty“ navrženého na s. 75. Při případném redigování práce by bylo žádoucí zpřesnit mj. 

způsob, kterým jsou v textu práce uváděny odkazy na seznam literatury. Například na s. 26 je 

termín sufixoid uveden vedle odkazu na stať O. Martincové a N. Savického Hybridní slova a 

některé obecné otázky neologie, který v ní absentuje apod. Na neposledním místě by bylo 

třeba se zvlášť soustředit na úpravu pravopisné podoby bulharských příkladů jako: и-бизнис 

(s.116), екофарма (s. 121), си ди плеер (s. 145), емейл (s. 164), pokud nebyly takto 

doloženy v excerpovaném materiálu. Jsou patrné i některé nepřesnosti sémantického výkladu 

zkratek, např. na s. 138 je zkratka DVD vysvětlena jako digital versatile disc a v poznámce 

pod čárou jako digital video disk. Velmi podstatná se zdá být rovněž otázka upřesnění termínu 

lexikalizace, na kterém se zakládá větší část analýzy provedené ve výzkumu. 

 

Přes uvedené formální a obsahové nedostatky předložená disertační práce splňuje 

požadavky kladené na tento typ prací. Doporučuji proto, aby byla připuštěna k obhajobě. 

 

8.08.2013 Mgr. Božana Niševa, Ph.D. 
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