
K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU
JUBILEU JARMILY PANEVOVÉ

Představovat zde profesorku Jarmilu Panevovou
je jistě nošením sov do Athén. Její široké odborné
zájmy, sahající od otázek teoretické lingvistiky
přes detailní empirické zkoumání jednotlivých
jevů morfématiky a zejména syntaxe po aplikace
lingvistického výzkumu při automatickém zpra-
cování jazyka, z ní dělají přední osobnost naší
bohemistiky, slavistiky a obecné lingvistiky, vý-
znamnou představitelku české syntaktické školy.
Přesto dovolte, abychom zde u příležitosti jejího
životního výročí připomněli alespoň základní
(nutně neúplné) skutečnosti z jejího bohatého
odborného života.

Jarmila Panevová vystudovala bohemistiku
a rusistiku na FF UK, kde patřila k výrazným žá-
kům profesora Vladimíra Šmilauera. Už za studií
se zapojila do výzkumu v oblasti formální ling-
vistiky, ve své diplomové práci se zabývala de-
sambiguací přívlastkových a příslovečných kon-
strukcí (1961). Od začátku své profesní dráhy se
věnuje této oblasti, nejprve v Centru numerické
matematiky na půdě MFF UK, poté v Laboratoři
algebraické lingvistiky na FF UK. Po roce 1968
Jarmila Panevová sdílela osudy celé skupiny al-
gebraických lingvistů: nucený odchod z Filozofic-
ké fakulty počátkem roku 1973 a azyl na (méně
politicky zatížené) Matematicko-fyzikální fakul-
tě, kde našli „politicky nespolehliví“ lingvisté
útočiště na několika různých katedrách. Postupně
se na MFF podařilo konstituovat oddělení počíta-
čové lingvistiky na katedře aplikované matemati-
ky, ze kterého v roce 1990 vznikl Ústav formální
a aplikované lingvistiky. Tomuto ústavu zůstala
Jarmila Panevová věrná dodnes. Složitá norma-
lizační situace se odrazila také na její profesio-
nální kariéře – disertaci pojednávající o závislé
predikaci v generativním popisu jazyka stačila
obhájit ještě v roce 1969, na udělení diplomu
však čekala až do r. 1984. Obhajoba titulu DrSc.
směla proběhnout až v roce 1989, stejně tak titul
docentky a posléze profesorky obecné lingvistiky
(FF UK) mohla získat až v devadesátých letech

(v roce 1992, resp. 1995). V té době se také aktiv-
ně účastnila života fakulty, nejdříve jako členka
její vědecké rady, poté jako volená členka Akade-
mického senátu MFF UK.

Jarmila Panevová se stala jedním ze spoluau-
torů funkčního generativního popisu (FGP), ori-
ginálního paradigmatu pro explicitní popis jazy-
ka, který se hlásí k principům klasické pražské
strukturalistické školy a tyto principy dále krea-
tivně rozvíjí. FGP, charakteristický zahrnutím
hloubkové syntaxe založené na závislostní gra-
matice do popisu jazyka a formálním zápisem
informační struktury v hloubkové struktuře věty,
byl navržen Petrem Sgallem v šedesátých letech
dvacátého století a následně byl jím samým a je-
ho spolupracovníky detailně rozpracován. Roz-
sáhlé pojednání o FGP představuje monografie
The Meaning of the Sentence in Its Semantic
and Pragmatic Aspects (1986), na níž se Jarmila
Panevová podílela jako spoluautorka. Význam-
ným způsobem přispěla k budování pojmového
aparátu FGP, pod jejím vedením též vznikl roz-
sáhlý, počítačově implementovaný systém popi-
su českých vět generující správné české věty,
který potvrzoval adekvátnost takto navrženého
paradigmatu (Panevová jej popsala např. ve sbor-
níku Transducing Components of Functional
Generative Description, 1: From Tectogrammatics
to Morphemics, 1979).

V rámci FGP má Jarmila Panevová zásadní
podíl na vypracování valenční teorie, která v sobě
kombinuje syntaktický přístup Luciena Tesnièra
se sémantickým přístupem Charlese Fillmora.
Základy této teorie časopisecky publikovala již
v sedmdesátých letech 20. století, uceleně pak
v monografii Formy a funkce ve stavbě české vě-
ty (1980). V souladu s požadavkem ověřitelných
kritérií rozlišujících jazykové jevy zde formuluje
zejména syntaktická kritéria pro rozlišení aktan-
tů a volných doplnění a také hojně citovaný dia-
logový test pro zjišťování sémantické obligator-
nosti slovesných doplnění.

Valenční vlastnosti sloves a posléze i valence
dalších slovních druhů, substantiv a adjektiv, sto-
jí v centru její pozornosti dosud (publikovala řadu
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studií v časopisech, zejména ve Slově a sloves-
nosti, The Prague Bulletin of Mathematical Lin-
guistics, Slavii, a ve sbornících z mezinárodních
konferencí). Se zájmem o valenci včetně jejích
povrchových projevů souvisí i další témata, kte-
rým se soustavně a dlouhodobě věnuje, jako jsou
například gramatická koreference (‚kontrola‘,
zvratná zájmena), reciprocita či tzv. vypustitelná
a všeobecná doplnění, tedy sémanticky obliga-
torní doplnění s nulovou lexikální realizací, ale
i slovesa s netypickými valenčními rámci.

Oblast valence, jakkoli rozsáhlá, je ovšem
pouze jedním z témat, která ve svých studiích
Jarmila Panevová významným způsobem rozvíjí.
Jmenujme zde alespoň některé další oblasti jejího
zájmu – je to téma slovesného času a jeho rekur-
zivních vlastností (kniha Čas a modalita v češti-
ně, 1971, kapitoly 1–4), téma vidu, dále jsou to
témata související se synonymií, homonymií
a neutralizací, analýza obsahových, místních a ča-
sových vět a jejich kondenzace, téma primárnosti
a příznakovosti, téma vztahu mezi slovníkem
a gramatikou a mnohá další.

Pole teoretických studií však představuje jen
jednu polohu zájmů Jarmily Panevové. Jako člen-
ka Laboratoře algebraické lingvistiky a posléze
Ústavu formální a aplikované lingvistiky se ce-
lý život podílela na řadě aplikačních projektů,
v nichž se výsledky teoretických zkoumání uplat-
ňují a tím ověřují v nemilosrdných praktických
testech. Přibližme zde alespoň ty nejdůležitější
projekty, které by se bez její lingvistické erudice
a podpory těžko obešly. Když se v šedesátých
letech formoval výzkumný program skupiny
algebraické lingvistiky, byl jako modelová apli-
kace zvolen strojový překlad, který zahrnuje jak
automatickou analýzu vět zdrojového jazyka, tak
i syntézu vět cílového jazyka. Takovým systé-
mem byl překladový systém z angličtiny do češ-
tiny APAČ (1970–1986), systém RUSLAN pro
překlad z češtiny do ruštiny (konec 80. let) a sys-
tém MATRACE pro překlad z češtiny do ang-
ličtiny (začátek 90. let). Jinou aplikací, s rozvo-
jem internetu stále aktuálnější, je dobývání dat –
zmiňme zde systém ASIMUT pro automatické
vyhledávání v textech či systém TIBAQ pro zod-
povídání otázek kladených v češtině. Další ling-
vistickou aplikací, kterou ocení každý uživatel
počítače, je gramatický korektor. I v této oblasti
se setkáváme se jménem Jarmily Panevové –

byla vedoucí projektu (1993–1996), jehož cílem
byla pilotní implementace gramatického korek-
toru češtiny.

Na závěr zmiňme nejrozsáhlejší projekt, se
kterým je jméno Jarmily Panevové spojeno, Praž-
ský závislostní korpus (PZK, 1998–dosud). PZK
je bohatě anotovaný korpus, ve kterém jsou na
velkém množství textových dat verifikovány
a dále zjemňovány teoretické závěry FGP. Jar-
mila Panevová se s velkou chutí a s velkým na-
sazením zapojila do budování analytické roviny,
odrážející povrchovou syntax. Je také jedním
z garantů lingvistické adekvátnosti anotace na
tektogramatické rovině, která popisuje hloubko-
vou strukturu vět. Můžeme říci, že se zde v jed-
nom rozsáhlém projektu uplatnily všechny dů-
ležité studie, kterými Jarmila Panevová přispěla
k teoretickému popisu české syntaxe. Každý,
kdo se zabýval problematikou korpusové ling-
vistiky, si jistě dovede představit složitost kom-
plexní anotace reálných dat, kde snad neexistu-
je jediná úplná věta, v níž by se nekumulovalo
několik problematických syntaktických jevů,
které je potřeba konzistentně zachytit. Můžeme
se proto jen těšit, že v blízké budoucnosti by se
s novými poznatky z oblasti syntaxe, založený-
mi na korpusovém materiálu, měla v podobě
monografie seznámit i širší odborná veřejnost.

Představili jsme zde Jarmilu Panevovou jako
odborníka zabývajícího se teoretickou i apliko-
vanou lingvistikou. Nemůžeme však opominout
její pedagogickou činnost. Jarmila Panevová patří
k těm pedagogům, na které s uznáním vzpomí-
nají již generace studentů Matematicko-fyzikální
i Filozofické fakulty UK. Nemůžu z vlastní zku-
šenosti mluvit o jejích kurzech na FF UK, vím
ale dobře, jak dovede zaujmout studenty infor-
matiky, jak jim dovede přiblížit problematiku
české syntaxe i obecné lingvistiky ve velice ži-
vých hodinách, kdy je ochotná se studenty disku-
tovat, ale i vyslechnout a zvažovat jejich (občas
provokativní) názory. Je vedoucí řady diplomo-
vých a disertačních prací na MFF, FF i PedF UK,
školitelkou doktorandů, předsedkyní Rady dok-
torského studijního oboru Matematická lingvis-
tika a jeho rigorózní komise na MFF UK, členkou
3 oborových komisí postgraduálního studia na
FF UK (obory matematická lingvistika, obecná
lingvistika a současný český jazyk). S její peda-
gogickou praxí souvisí i spoluautorství řady
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učebních textů a monografií přibližujících teore-
tickou lingvistiku, např. Úvod do syntaxe a sé-
mantiky: některé nové směry v teoretické ling-
vistice (1986) a Úvod do teoretické a počítačové
lingvistiky, 1: Teoretická lingvistika (2002),
a množství textů popularizačních. Obecněji s je-
jími pedagogickými zájmy souvisí i monografie
Jak psát a jak nepsat česky (2004), jejíž je spolu-
autorkou.

Jarmila Panevová se aktivně zapojuje do čin-
nosti předních českých i mezinárodních odbor-
ných společností – od roku 2003 je předsedkyní
gramatické komise Mezinárodního komitétu sla-
vistů, v letech 1990–1999 předsedala Jazykověd-
nému sdružení České republiky, abychom jmeno-
vali opět jen ty nejdůležitější. Obětavě pracuje
pro Grantovou agenturu ČR – v současné době je
členkou podoborové komise pro lingvistiku a li-
terární vědu. V roce 2007 byla zvolena členkou
Vědecké rady Akademie věd ČR.

Dovolte, abych při této příležitosti nejen jmé-
nem svým, ale i jménem dlouhé řady studentů
paní profesorce Panevové poděkovala za její pé-
či a odborné vedení, ale i za lidskou podporu
a povzbuzení. Její odborná erudice a rozhled na
jedné straně a obětavost, vstřícnost a ochota kdy-
koli podat pomocnou ruku na straně druhé pomá-
há utvořit příjemné a stimulující prostředí pro
všechny její kolegy i studenty. Ráda bych popřá-
la jí (a také nám všem) další dlouhá léta práce,
mnoho sil a úspěchů, zdraví a rodinné pohody.

Markéta Lopatková

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
<lopatkova@ufal.mff.cuni.cz>

KONFERENCE NA OSLAVU
ŽIVOTNÍHO JUBILEA JANA
KOŘENSKÉHO

Ve dnech 18.–20. září 2007 uspořádal Ústav bo-
hemistiky filozofické fakulty Jihočeské univerzi-
ty mezinárodní konferenci s názvem Člověk –
jazyk – komunikace. Tato konference byla spo-
lečenskou a vědeckou událostí, jíž nejen byly osla-
veny 70. narozeniny prof. PhDr. Jana Kořenského,
DrSc., ale jíž zároveň byl vzdán hold jeho dosa-

vadnímu mnohostrannému lingvistickému dílu.
Bylo přihlášeno 85 referátů převážně českých
badatelů (byli mezi nimi kromě lingvistů i literár-
ní teoretik a psycholog); přítomni byli i lingvisté
ze Slovenska, Polska, Ruska, Běloruska, Chorvat-
ska, Slovinska a Srbska a mezi slavisty nechyběl
ani známý rakouský bohemista S. Newerkla. Re-
ferát ohlásil také Rostislav Kocourek ze Švédska,
který se však z účasti omluvil. Konference se bo-
hužel nezúčastnili ani dva význační slovenští ling-
visté, Juraj Dolník a Juraj Vaňko, kteří měli vy-
stoupit s plenárními referáty po Janu Kořenském.

Konferenci iniciovala dlouholetá spolupracov-
nice Jana Kořenského, vedoucí oddělení lingvis-
tiky Ústavu bohemistiky FF JU Alena Jaklová,
předsedkyní organizačního výboru byla Bohumi-
la Junková.

Účastníci konference byli přijati v budově Ji-
hočeského muzea, v jehož reprezentačním sále
byla konference zahájena. Úvodní slovo pronesli
ředitel Jihočeského muzea P. Šafr, děkan filozo-
fické fakulty JU P. Král a za organizátory konfe-
rence A. Jaklová.

Jednání bylo zahájeno blokem čtyř plenárních
referátů, který odstartoval oslavenec Jan Kořen-
ský. Tématem jeho vystoupení byly obecné úvahy
o jazyce a jazykovědě s exkurzy do filozofické
teorie vědy nazvané Proměny myšlení o řeči na
rozhraní tisíciletí. Po oslavencově plenárním za-
hájení se ujal slova známý český psycholog Ja-
romír Janoušek a hovořil na téma Psychologická
specifičnost písemné komunikace; z mnoha pod-
nětných myšlenek lze zmínit poukaz na to, že pi-
satel vytváří při tvorbě textu spektrum jeho mož-
ných interpretací. Marie Krčmová nad tématem
Styl textu a dobový stav jazyka rozvíjela své zná-
mé postoje k otázkám stylistickým. Rakouský
bohemista Stefan Newerkla v závěru plenárního
dopoledne prvního dne konference seznámil pří-
tomné s osobností Maximiliána Václava Šimka
(1748–1798) a jeho všeslovanskou mluvnicí.

Po bloku plenárních referátů probíhala další
jednání ve třech sekcích. Přestože sekce nebyly
tematizovány názvem a evidentně ani obsahem
jednotlivých referátů, byla patrná tendence, aby
do sekce A byly zařazeny referáty co nejvíce pří-
buzné s tématem „interkulturality a interkulturní
komunikace“, které bylo předmětem vystoupe-
ní iniciátorky konference a které je také jedním
z témat nejbližších jubilantovi. K dalším výraz-
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