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/ obhajoby disertační pr,icc paní Mgr. Natalic Kalajd>.icvové 

korn111c dne I I. <r 20 I J 

téma prúcc: ;\hrcviacc \ souč,1sné bulh.:1rštině ve srovnúní s češtinou 

přítomni: 
ProL Phlk I lana Gladkova. CSc. 
Doc. PhDr. Mira Núbčlkovú. CSc. 
Prof. PhDr. Jih Marvan. l'h.D. 
Mgr. Karel .Jirásek. Ph.D. 
PhDr. Karolína Skwarska. l'b.D. 

Předsedkyně ko111ise p. l'rol'. PhDr. I lana (;Judkova, CSc .. /ahójíla obhajobu disertační prúcc 
Mgr. Nalalie Kaladžíevovc\ kterú absolvuje v oboru slovanské lilologie v doktorském studiu. 
Školitelkou hyla /\lhcna Rangelova. 
l'hcdstavila dúlc členy komise. 

Školitelka 1\. Rangelova pi-cdstavila doktorandku a sc,námila komisí s ucha,cčkou a její 
prací. 

Kandidútka :rvhidla srcci li ku odborného vyjadfování. zásady :r.prncování odborného textu. 
Téma prúcc je aktuúlní a núročné, zahrnuje lingvistické i rnirnolingvístické souvislosti. 
Školitelka poklúdú disertační práci ,.a :r.daí'ilou. téma aklwílní a přínosné. první konl,·ontační 
prúcc na toto téma. 
Jako školitel doporučuji k obhajobě. 
Kandidútk,1 se:r.núrnila přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména: 



Autorka disertační prúcc se včnovala konfrontačnímu stwJiu abreviace v bulharštinč 
v porov11ú11i s češtinou. Všímala si aktuúlních tendencí. které nastaly v souvislosti se změnami 
mimolingvist ick ými. 
Disertační prúce je konfrontačním popisem v příbuzných, ale typologicky odlišných jazycích. 
Cílem prúcc bylo podal strukturní charakteristiku abreviačních útvarú, charakteristiku 
slovotvornou a též prczcntovúní funkčního rozpčtí abrcviačních útvarú a využiti ve 
spec i l1ckých kontcxtuúl nich podminkúch. 
V práci byl uplatnčn prístup jm:ykovč-strukturní a téJ. přístup sociolingvistický· (dynamické 
projevy abreviatur) 
Matcriúlovil zúUad11a: pri111{1rní ,.droje (deníky -- tištěné i elektronické. internetové texty, 
korpusy syn:'005 a syn:?010 a bulharské korpusy). /drojc sckundúrní: slovníky zkratek. 
Archiv Hulharské tiskové agentury (v rámci stáže). Internetové slovníky a pffručky k tématu 
ahrcviacc. 
V tcorctickc čústi byly využity odborné texty bulharské. českc'. slovenské. ruské a okrajovč 
polské: prilcc publikované po roce I 945. 
Jazykovčdné aspekty: platné kodil1kač11í příručky, bulharské a české. 
Prúcc je rozdčlcna do 6 kapitol. dúlc člcnčných. 
Abreviace jako druh slovotvorby členění užívané v jazykovčdné literatuře; autorka si 
vytvof-ila lklinici pro p,>li'cby prúce. 
Autorka vych{uda z. tradic bulharské ja/.ykovčdy. 
J\utorka podala pudrobn_ý popis své prúcc, včctnč členění kapitol ajcjich obsahu. 

Poté oponenti phcdncsli zúvčry svých posudků: 

• Mgr. Múria Koskovi!. CSc. ( oponentka)
Konfrontační popis ahreviacc v porovnúní s češtinou. Téma školitelka hodnoli jako aktuúlni.
ba naléhavé.
Školitelka po/.itivně hodnotí rnctodologické postupy a snahu o komplexnost hodnocení jevu a
té): fokt. Je :;nalosti teoretické literatury autorka disertační prúce interpretuje. ne pouze
reprodukuje.
Oponentka připornnčla. že autorčiny studie jsou přcdpokladcrn precizní analý:;y dané
tematiky.
Oponentka by poJadovala dukladnčji argumentačně podloJit bulharskou klasifikaci abrcviatur
a pf-ivítala by rozsúhlejší ilustrační rnatcri{il.
Slovotvornú potence zkratek diskutabilní konstatovúní. že slovotvorná aktivita zkratek je
vyšší v čcštinč než v hullwrštinč.
Obsahovú slrúuka: zkrnlky při lvorhč Crazérnu (substituce li-azému); otázka. zda je vúbcc
možné hovor-i! o frazému ('il').
Oponentka nechce zpochybiíoval výsledky a přínos práce. svědčící o zralosti autorky.
Posuzovanú doktorskú prúcc spliíujc požadovaná kritéria a oponentka ji navrhuje přcdloJ.ít
k obhajobc. a pojcjírn úspčšnérn složení udčlit titul Ph.D.

• PhDr. Božaua Nišcvuvú, Ph.I). (oporn,ntka)
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Tvoření ahrcviačnich 11'i:1vu se st,ilu jedním z. nejčastějších zpťisobú tvoření slov v nové slovní 
zúsobč slov,mských jazykť1. 
Soeiúlně-kulturní /.ll1Čny po roce I 989 mčly vliv na /měny v jazyce; v práci stanoven širší 
časový· rúmec. cca 50 leL 
Oponcnt\«1 upomrnila na ncvyvú):enost materiálu, vzhledem k časovému rozpčtí jazykových 
jcvú popisovaných v doktorské prúci: zdúraznila neexistenci rejstříku. který hy jistč přispčl ke 
kvalitě prúce. 
Oponentka ocenila autorčinu snahu o všestrannost uchopení tematiky. 
Oponentka upoz.ornila na to. že kromč široké icordické búze je využilo velké množství 
schémat slovotvorné procesy" a také na využití sociolingvistického pfístupu. 
Oponentka akceptuje konstalovúní. Je odlišná míra uzuali/ace jednotlivých abreviačních 
úlvaril vyplývú z typologick:,'.ch /.vlúštnoslí oboujazykú. 
Oponentka konstatovala_ Je ke kvalitč práce hy přispělo dúkladnčjší člcnční podkapitol. 
Oponentka se včnova\ajednollivým kapitolúrn disertační prúce: navrhuje zpřesnit odkazy na 
literaturu. úpravu pravopisné podoby příkladů (bulharských) a upřesnění termínu 
,Je, i kal izacc'" 
Oponentka konstatovala_ Je pt-cclložcnú prúcc spliíuje poJ.adavky kladené na tento typ práce. a 
doporučuje ji k obhajohč. 

Kandidú!ka Mgr. Natalie Kalajd?ievovú odpovídala na posudky oponentů: 

• Reakce na oponentku PhDr. 13ožanu Niševovou, l'h.D.:
Casový rámce práce byl stanoven ;:ú111čn1i\ s ohledem na vývoj bulharštiny. V kratším
časovém úseku hy bylo sledovúní nedostatečné.
K nevyvúžcnosti rnalcriúlu: rnateriúlovú /.úkladna vymez.ena časově: bylo by mol.né
analy/.oval typologicky jednotné texty (smlouvy pro Evropskou unii, například) ale jsou to
rí'eklady, ne púvodní texty.
Nevhodnost pf-íkladii: použili /.kratky BLR (stát již neexistuje. ale zkratka je stúlc v povčdomí
uJivatclťi): parnlelní uvedení /.kratky OON / llAN - příklady z odborné literatury.
Klasi fikace abrcviatur: pfcj ímání v obou jazycích stejné� rllzné typy rllzně aktivní
v jednotlivých obdobích. !'o roce I 990 v latinské podobč, ne jen odborné termíny, ale bčžné
((,SM. PR).
lJ:>ití „ismus" samostatně. ne jako komponent: dvojí význam: 1. idcovii a politická hnutí/
2. pcjorativnč chápané vlaslnosti (klientelismus): otevřené řady slov (nejsou příliš početné).
Dúlc autorka disertační prúce reagovala na další drobnčjší pí·ipornínky. napí·. sémantický
v,iklad zkratky DVD, užiti a uplalnční termínu ,. lexikalizace".
Autorka si ti\ čdornujc existenci formálních nedostatků v práci, včetnč přilož.cného rejstříku.

• Reakce na oponentku Mgr. Múrii Koškovou, CSc.:
V prúci byla upí-cdnoslnčna klas i likace bulharských autorek Krumovové a Corolcové.
Gralické zlrntky přLmačné pro sraný projev. ale v souladu s tradicí je tento typ /.ahrnován do
popisu graliekých z.kratek (ne značky): vi;: Hrbúčck. Zajímavý hy byl výzkum, zda ke
zrnčnúrn dochází v titulech (l'h.D. / PhD.) a gralických zkratkách v ohoujazycích.
Autorku se dúlc vyjúdřila k léma(u slovotvorné aktivity abreviačních útvarií a
k f.rnzcologičnosli.
Vyjúdí-cní oponcntií k vystoupení kandidútky:
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• Mgr. Múria Koskovú. CSc.
Oponentka vyjúdr-ila spokojenost s vy_júdt-cnírn kandidátky a s _jcji reakcí na posudek.

• PhDr. l�o]ana Nišcvova. Ph.fl.
Oroncnlka 1.novu upo!'.ornila 11;1 široký rozsah. který tomto případč znamenal dvojnásohnč
tč>.ší úkol. /dúrazni!a nutnost_icdnwnačného explicitního vy_iadf-ování v prúci.

Diskuse: 
• ProC. PhDr. llana Gladkova. ťSc .
.lak hyl vyvú>.cn rnalcriúl.
Odpověď: Matcriúl 1.ahrnujc 2 000 _jednotek bulharských+ české ekvivalenty

l'roC. PhDr. I lana filadkova. CSc. 
Upozornila na existenci Slorník zkratek v bulharštinč ( 1984). V roce 2003 vyšel slovník V. 
Miccvové 1..da to ovlivnilo zúsadnč excerpci a korpus. 
Odpověď: i\utorka_ie_i používala. 1.e_iména k vyhledávání akvivalcntú.

Prof. (iladkova konstatovala. že popis korpusu musí být _jas1r(·: zda na základě excerpce í na
základě sckundúrni literatury. 

• l'rof. PhDr. .lii"í Marvan. l'h.D.
Konstaloval. 1.c kvamita prcrostb ve kvalitu. ncvyvúžcnost není na škodu.
l'mť. Marvan hy doponičoval namísto proces adaptace proces domestikace. tj. z.ahydlování.
l'roC. Marvan upozorní! na 10. že abreviace je typickú pro suhstandardní roviny jazyka.
Požaduje upr-csnčni: diachronie pi·cd rokem 1989' 1 

Odpovčd": Popis je postaven synchronnč; nčkdc může dojít k následné abreviaci.

Prof. Marvan: Flektívnost češtiny ovliviíuje syntax -- doporučuje dále se tomuto včnovat. 
Dúlc prof·. Marvan konstatoval. že by bylo p.-ínosné. aby práce byla (s patřičnou péčí) 
publikovúna. 

• PhDr. Karolina Skwmska. l'h.D.
Využití korpusu INTFRCORP pro další práci.
Odpovčcl": Bulharskú čúst nikoliv. _je lam především krúsnú literatura: v korpusech se zkratky
léžce vy h lcdú va_i í.

• l .udrnila lJhlíi'od
( Hú,ka ,}slovnosti /.krntck. Ida je lcnlo problém v bulharštinč''
Odpovčlf: V bulharštinč \)slovnost podobná jako ve zdrojovém jazyce (angličtina) i
výslovnost bulharsbí: ne takový problém _jako v češtinč: nové zkratky přijímány s původní
v ýs I o v nost í. 

• l'roC. PhDr. I lana Gladkovn. CSc.
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Socioligvistickú sonda z jakého dúvodu rouzc hulharská čásť 1 

Odpov,'cf: / časových dúvodú. 

• Mgr. Múria Koškovú. CSc.
Dotaz ohlcdnč termínu .. useknuté zkratky .. (bulharský termín)

Zúvčr diskuse: 
Prof". PhDr. I lana Gladkma. CSc"" konstatovala. že Mgr. Kalajdžievová ťundovanč 
zodpovblčla olivky v diskusi. 
Tímlojc u1.avřena vci"cjnú čúst obhajoby a následuje čúst ncvdcjná. 

l llasovúní: 
l'rohčhlo tajné hbsování. 

Vyhlášení výslcdkú tajného hlasovúní: 

Prof. Ph Dr. I lana (; ladkova. CSc. konstatovala. že komise navrhla udělit kandichítcc 
titul doktor (Ph.D.). 

Zapsala: PhDr. Zdcúka lichú 
11. 9. 201.,
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