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На вниманието на научното жури е представен солиден езиковедски 
научен труд, състоящ се от 374 физически страници, в случая съответстващи 
на близо 520 стандартни машинописни страници. Трудът впечатлява с 
прецизно структуриране и графично оформление, с максимално изчерпване 
на заявената тема, с пълно познаване на предходната научна литература по 
темата, с последователна и оптимално подбрана методология.

Много положително впечатление прави стриктното придържане към 
заявените в подглави от 1.2. до 1.4. обект и предмет, цели и задачи и методи в 
дисертационния труд. 

Глава Първа (Изходни теоретични постановки и основни понятия и 
термини) създава първоначално впечатление за прекомерна обстойност и 
желателно съкращаване, но при внимателен прочит се установява, че 
дисертантът спазва заявеното във встъплението на тази глава надграждане на 
изходната теоретична база и използването на краткия й преглед за въвеждане 
и уточняване на основни понятия и термини, използвани в дисертационния 
текст. Чудесен пример в това отношение е подробната и изключително 
прецизна терминологична класификация в глава 1.8. „Типологията и в 
частност типологията на резултативните конструкции“.



Очевидна е широката и задълбочена запознатост на автора с 
практически цялата предходна теоретична платформа по проблематиката 
както в българското, така и в чешкото езикознание (вж. напр. части като 2.1.1. 
за теоретичните постановки на български граматици от ХIХ век). Същото 
сочи и библиографията към дисертационния труд, включваща над 200 
заглавия на няколко езика. 

Строго лингвистичната насоченост на дисертационния труд се покрива 
само в малка степен със сферата на моите преки научни и приложно-
практически интереси, която обхваща историята на чешката литература и 
превода от/на чешки език, така че разбираемо и становището ми ще засегне 
преди всичко онази част от работата, която е свързана със съпоставката на 
категорията резултатив в съвременния български и съвременния чешки език, 
като преценката на чисто теоретичните аспекти, и особено касаещите 
охарактеризирането на резултатива в българския език, оставям на членовете 
на журито с езиковедска специализация.В този смисъл за мен най-важна 
(отделно според мен и най-приносна в цялото изложение) е Глава Трета, 
съдържаща съпоставката с чешки език. Освен изключително прецизно 
изготвените формални таблици със словоформи и ветрила от функционални 
еквиваленти в тази глава авторът представя и стегнати, прегледни 
заключения, както и собствено мнение по въпроса за естеството на чешкия 
морфологичен/морфосинтактичен резултатив. Смятам също, че съпоставката 
именно с чешкия език, поради силно изразената при разглежданата категория 
езикова асиметрия1, позволява още по-отчетливо да изпъкнат и да се 
дефинират особеностите, а и възможностите, на българския резултатив. От 
друга страна, на стр. 9 Ст. Стойчев споменава относителната оскъдност на 
интереса на чешките лингвисти към резултативността в бохемистиката 
(обяснима прочее с особеностите на чешката глаголна система), тъй че 
работата му без съмнение е приносна (и) в това отношение2.

Именно с оглед на транслатологичните ми интереси като теоретик и 
практик, както и на многогодишната ми практика като преподавател по чешки 
език, за мен е отрадно, че докторантът изрично обвързва изследването си с 
проблематиката на преводната еквивалентност, както и с чуждоезиковото 
обучение, и макар тези аспекти донякъде да са разпръснати и недостатъчно 
обособени в текста, един преводач от български на чешки и обратно, както и 
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Вж.  яснотодефиниране  на  тазиасиметрия  от  стр.  198:  «За  разлика  от  съвременниябългарскиезик, 
койторазполага  –  макар  и  само  за  плана  на  миналото  –  съсспециалнаглаголнаморфологична 
категория«таксис»,  с  изключение  на  перифернитенискофреквентни  и  вече  архаичнитрансгресиви  и 
антепретеритсъвременният  чешки  език  не  разполагасъсспециална  система  от  глаголнисловоформи  за 
изразяване на таксисните взаимоотношения и използвасистемата от основнитетемпоралнисловоформи.»



преподавател по български за бохемисти и по чешки за българисти ще 
открие в него практически всички варианти (морфологични, 
синтактични, лексикални) на предаването на българския 
морфологичният неренаративен индикативен резултатив на чешки език, 
и то не само съвременни, а и някои по-стари, вкл. архаични, например с 
употреба начешкия předminulý čas.

Забележки по представения труд практически нямам. Както бе 
казано в началото, той се отличава с рядко срещан перфекционизъм, 
характерен впрочем и за предходната научна продукция на докторанта, 
както и за преподавателската му работа. Текстът е написан от край до 
край на перфектен български език, материята е изложена максимално 
подредено, ясно, без каквито и да било вътрешни противоречия в 
изложените тези. 

Може единствено да се съжалява, че дисертационният труд не 
разглежда всички езикови реализации на категорията резултатив, тоест 
и модално маркираните, и преизказните, и лексикалните, и 
семантичните в двата езика, но се надявам, че тези аспекти ще бъдат 
разгледани в бъдещи работи на Стилиян Стойчев (заявка за това е 
дадена в текста, вж. и частта 3.3.3 „Периферия на функционално-
семантичното микрополе на резултативността“).

Като може би единствена забележка, и то с явен субективен 
характер, или дори по-скоро препоръка, бих споменала прекомерната 
употреба на чуждици („латинизми“) в текста, като „екземплификация“,
„експериенциал“, „неренаративен“. Лично аз бих предпочела 
българските варианти на термините там, където това е възможно, както 
енапример в заглавието на една от предходните публикации на 
дисертанта, „българското непреизказно нестрадателно изявително 
сегашно време“. Препоръката важи най-вече за евентуално бъдещо 
издаване на текста в книжно тяло, за да бъде той достъпен и за 
реципиенти извън тесния кръг на специализираните лингвисти. Пак за 
подобно книжно издание бих препоръчала и известно редуциране на 
строго теоретичния модус на изследването в полза на изложение с по-
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С пълното съзнание,  че данните от Интернет не могат да са научно меродавни, бих споменала 
показателния все  пак факт,  че  в чешкия вариант на  Google има формално 165 споменавания на 
термина „kategorie výsledného stavu“.  но с минимални изключения почти всички те се отнасят до 
една  и  съща  публикация  на  Хаусенблас,  а  rezultativе  дефиниран  в  електронните  речници  като 
„druhminuléhočasu,  kterýsvýmidůsledkyzasahujedosoučasnosti“;  вж.  и  следната  дефиниция,  пак 
заимствана  от  Интернет:  „jazykovědakonstrukce  s  neutrempříčestítrpnéhovyjadřujícívýsledekděje 
(mámuvařeno, jeuklizeno, nedostanuvyhubováno)“.



прегледно практическа насоченост, за да бъде изпълнено заявеното на 
стр. 8 намерение на автора: „в качеството си на дългогодишен 
преподавател по съвременен чешки език бихме искали резултатите от 
това изследване да намерят дори не толкова строго теоретични, колкото 
чисто практични, приложни измерения в преподаването и изучаването 
на чешкия език като чужд, както и в практиката на превода от 
български на чешки език и обратно“.

Признавам, че моето лично предварително очакване беше за едно 
по-стеснено (и съответно по-„безспорно“) схващане за 
резултативността (например не съм убедена в наличието на тази 
категория в конструкции като посочените на стр. 28, пък макар и като 
част от периферията на категорията, „Skoronicnejedl“, или „Откога не 
съм яла рохки яйца“, „Винаги съм се боял“ – стр. 175). Оставам с 
впечатление, че в изложението семантиката остава на заден план за 
сметка на формално-граматичната експликация, тъй като в примери 
като посочените, а те са много в Глава Трета, ми е трудно да видя 
„резултативни факти“ – Автореферат, стр. 17.

Бих попитала какво е мнението на Ст. Стойчев по въпроса дали 
се наблюдава в български в последно време засилена проява на 
причастни резултативни конструкции от типа „сготвено ми е“, „това е 
слушано“ (вместо „слушахме го“) и ако да, какви биха могли да бъдат 
причините за това.

В примери като този от стр. 174: „Изведнъж разбирам, че съм 
седнал.: Najednousiuvědomuju, žesedím“ виждаме предаване на 
граматично маркирания български резултатив с обикновен деятелен 
чешки глагол. Можем ли тогава да говорим за резултатив в чешкия 
вариант, и ако да, можем ли в такъв случай да смятаме за резултативна 
и българска конструкция като „Изведнъж разбирам, че седя?“ Каква е 
семантичната разлика с оглед на резултативността в българските 
конструкции „Детето вече е заспало“ / „Детето вече заспа“, след като 
„резултативният факт“ е идентичен? В тази връзка бих попитала още 
дали има ясни граматични маркери на резултативността, или при 
идентифицирането й присъстват/могат да присъстват и фактори като 
субективност, оценъчност, контекстуалност?

Интересно е и как стои въпросът с резултативността при негация 
(„тя дори не сготвила“), след като практически няма резултат 
(резултативен факт), а всъщност не е извършено и действие?

В заключение: Предполагам, всички членове на научното жури 
ще се обединят около убеждението, че става въпрос за лингвистично 



изследване, чиято научна стойност в рядко срещана степен превишава 
критериите за докторантска работа и че без съмнение текстът би могъл 
да е и успешен хабилитационен труд или труд за получаване на 
научната степен „доктор на филологическите науки“. Ето защо, в 
съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния 
състав в Република България и Правилника за неговото приложение 
предлагам с пълна убеденост на членовете на уважаемото Научно жури 
да присъдят на докторант Стилиян Иванов Стойчев образователната и 
научна степен „доктор”.

София, 21.08.2013 г.
П.П. Заявявам, че Авторефератът адекватно и подробно предава 
съдържанието на дисертационния труд.

Подпис: 
               /доц. д-р Анжелина Пенчева/


