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Shrnutí

P°esný morfologický popis slovních tvar· je prvním p°edpokladem pro úsp¥²né
automatické zpracování jazykových dat.
Systém kategorií a jejich hodnot, které se k popisu pouºívají, jsou náplní

první £ásti práce.
Základním principem je tzv. Zlaté pravidlo morfologie, které °íká, ºe

kaºdý slovní tvar by m¥l být v systému popsán jednozna£n¥. Existence vari-
ant na úrovni slovních tvar· i celých paradigmat v²ak spln¥ní tohoto pravidla
komplikuje. Koncept variant roz²i°ujeme na tzv. mutace, mezi které °adíme
i jiné mnoºiny slovních tvar· se stejným popisem (nap°. víceré tvary osob-
ních zájmen). Mutace d¥líme na globální pro popis na úrovni paradigmat a
�ektivní pro popis jednotlivých slovních tvar·. Toto rozd¥lení nám umoº¬uje
postihnout jejich £asté kombinace. Upou²tíme od d¥lení variant (mutací) podle
stylového p°íznaku jako neobjektivního kritéria. P°i d·sledném vyuºívání hod-
not kategorií Flektivní mutace a Globální mutace z·stane Zlaté pravidlo
morfologie vºdy spln¥no.
V kapitole o lemmatizaci zavádíme vícenásobné lemma pro popis variant-

ních lemmat.
Podrobn¥ se zabýváme popisem tzv. sloºenin, tedy slovních tvar· typu za£,

pro¬, koupilas, koliks. Pro jejich lemmatizaci rovn¥º vyuºíváme konceptu ví-
cenásobného lemmatu. Podle slovních druh· jejich sloºek je d¥líme na n¥kolik
typ·. Zabýváme se téº problémem jejich vyhledávání v jazykových korpusech.
Druhá £ást práce popisuje systém vzor· pro popis slovních tvar· jednotli-

vých slovních druh·. U kaºdého vzoru uvádíme sadu parametr·, které umoºní
postihnout velkou variabilitu v tvo°ení konkrétních paradigmat. V¥nujeme se
i pravidelnému odvozování p°íbuzných slov pomocí su�x·.
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Abstract

Detailed morphological description of word forms represents one of the most
important conditions of a successful automatic processing of linguistic data.
The system of categories and their values which are used for the description

are the subject of the �rst part of the thesis.
The basic principle, so-called Golden rule of morphology, states that

every word form has to be described by the system unambiguously. The exis-
tence of variants of word forms and whole paradigms, however, complicates the
accomplishment of this rule. We introduce so calledmutations as an extension
of the variants to be able to include other sets of word forms with the same
description (for instance multiple word forms of Czech personal pronouns). We
divide mutations into two parts � global ones describing all word forms of a
paradigm, and in�ectional ones for the description on the word form level.
This division enables us to express their various combinations. We do not use
features of style for the mutation division, for they are subjective.
With a consistent use of the categories called In�ectional Mutation and

Global Mutation, the Golden rule of morphology will always be valid.
The concept of multiple lemma is introduced in a chapter dealing with lem-

matization. It describes lemma variants.
We give a detailed description of so-called compounds, which incorporate

word forms of the type za£, pro¬, koupilas, koliks. The concept of multiple
lemma is also used for their lemmatization. According to the word class of
their components we divide the compounds into several types. We also deal
with the problem of their searching in language corpora.
The second part of the thesis describes a system of patterns for word descrip-

tion. It is divided according to the part of speech. Each pattern has a special
set of parameters that allow to grasp a large variability in word formation. We
also deal with regular derivations of related words using su�xes.
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1 Úvod

Základem automatického zpracování jazyka je v¥t²inou rozsáhlý morfologický
slovník, který popisuje slova daného jazyka. Slovník se vyuºívá v zásad¥ k °e²ení
dvou duálních úkol·. Prvním je rozpoznávání slov v textu, druhým vytvá°ení
slov (do textu).
Rozpoznání slova znamená jeho popis pomocí n¥jakých vlastností. Jednou

ze základních vlastností kaºdého slova je jeho základní tvar, neboli lemma,
a slovní druh. Dal²í vlastnosti se u �ektivních jazyk· potom li²í, p°edev²ím
podle slovního druhu. Kaºdá vlastnost má n¥jaké hodnoty, které dohromady
vytvá°ejí tzv. morfologickou zna£ku. Rozpoznání slova tedy znamená ur£ení
lemmatu a morfologické zna£ky, která toto slovo popisuje. Tomuto procesu
se °íká morfologická analýza1. Morfologická analýza je základem jakéhokoli
dal²ího (automatického) zpracování textu. Bez ní, a potaºmo bez morfologic-
kého slovníku, se sotva obejde náro£n¥j²í jazyková aplikace, a´ uº je to strojový
p°eklad, rozpoznávání mluvené °e£i, dialogové systémy, £i dal²í sloºité úlohy.
Vytvá°ení slov jazyka, neboli morfologická syntéza nebo také genero-

vání, je opa£ný proces neº morfologická analýza. Slova se generují na základ¥
lemmatu a morfologické zna£ky.
Vztah morfologické analýzy a generování ilustruje schéma na obrázku 1.1.

slovo �
-

lemma

morfologická zna£kaanalýza

syntéza

Obrázek 1.1: Dualita morfologické analýzy a generování

Morfologický slovník, o kterém jsme se zmínili hned na za£átku, by m¥l
obsahovat popis co nejvíce (nejlépe v²ech) slov jazyka. Zp·sob popisu m·ºe
být r·zný, v¥t²inou se pouºívá n¥jaký systém vzor·.
Pro £eský jazyk existuje n¥kolik automatických popis·, z nichº nejznám¥j²í a

zejména v akademickém sv¥t¥ nejpouºívan¥j²í jsou systémy praºský a brn¥nský.
Kaºdý z nich pouºívá vlastní morfologický slovník. Existuje snaha oba systémy
sjednotit, coº znamená nejen spojit oba slovníky, ale p°edev²ím jednozna£n¥
de�novat morfologické kategorie a jejich hodnoty. Výsledkem by m¥l být takový
popis £eské morfologie, který bude co nejúpln¥j²í2, ale zárove¬ nebude zbyte£n¥
p°egenerovávat, tzn. nebude obsahovat slova v £e²tin¥ neexistující.
P°esto, ºe oba zmín¥né systémy jiº léta slouºí lingvist·m (zejména v podob¥

automaticky ozna£kovaných jazykových korpus·) i informatik·m (jako základ

1N¥kdy se za morfologickou analýzu povaºuje jen p°i°azení morfologických zna£ek.
2Vzhledem k obecné povaze jazyka (a nejen £eského) nem·ºe být úplný nikdy. Otázka, co do jazyka
pat°í a co uº nebo je²t¥ ne, je velmi subjektivní.
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1 Úvod

nejr·zn¥j²ích aplikací), stále je co vylep²ovat. Tato práce je pokusem o takové
vylep²ení.
Na²ím cílem tedy je vytvo°it rámec pro popis slovních tvar· £eského ja-

zyka, tzn. p°esn¥ de�novat kategorie, které se k popisu pouºívají, a stanovit
pravidla, podle kterých se slovním tvar·m p°i°azuje jejich základní tvar, £ili
lemma. Zd·raz¬ujeme, ºe cílem je popis, nikoli vysv¥tlování ani zd·vod¬ování
jazykových jev·. Tam, kde to je moºné, pouºíváme samoz°ejm¥ zavedených
a od·vodn¥ných lingistických popis·, ob£as jsme v²ak v zájmu jednoduchosti
a jednozna£nosti popisu odhlédli od lingvistických hledisek a pouºili lingvisty
neoblíbené �technické� °e²ení.
Nezabýváme se tedy konkrétními �sloví£ky�. Navrhujeme systém, který nejen

umoºní p°esný popis pravidelných morfologických jev·, ale bude schopen kon-
zistentn¥ pojmout i výjimky. Na n¥které upozor¬ujeme v textu, ale zcela jist¥
ne na v²echny.
P°i popisu jednotlivých morfologických kategorií budeme vycházet ze zá-

v¥r· tzv. Morfologického konkláve (dále jen Konkláve), které se se²lo 21.�23.
°íjna roku 2005, aby de�novalo jednotlivé morfologické kategorie (viz kopie
ú£astnického slibu v p°íloze B na stran¥ 144). Jeho záv¥ry v²ak nikdy nebyly
dovedeny ke zdárnému konci. Sloºení Morfologického konkláve bylo (podle abe-
cedy, bez titul·): Jan Haji£, Jaroslava Hlavá£ová, Karel Oliva, Klára Osolsob¥,
Karel Pala a Vladimír Petkevi£. Dokument, který na jeho podklad¥ vznikl, ne-
byl nikdy publikován. Budeme se snaºit pe£liv¥ odd¥lit výsledky Konkláve od
vlastních °e²ení, a´ uº pouze dopl¬ujících, nebo zcela odli²ných.
Jsme si v¥domi toho, ºe n¥které kategorie, které pouºíváme, mají spornou

de�nici. N¥kdy zám¥rn¥ sm¥²ujeme více jev· do jedné kategorie (nap°. mu-
tace), jindy naopak rozd¥lujeme zavedené kategorie a jejich hodnoty (nap°.
kategorie �íslo a kategorie Duál). Primárním d·vodem je vytvo°it systém ka-
tegorií takový, aby se pomocí jejich hodnot daly popsat slovní tvary alespo¬
v takovém rozsahu, v jakém se dají popsat pomocí zmi¬ovaných systém· nyní.3

Navíc se snaºíme odstranit nedostatky, které oba systémy mají a jichº si jsou
jejich uºivatelé, ale i tv·rci, v¥domi. Snaºíme se ve²keré návrhy dob°e popsat
a zd·vodnit. K tomu vyuºíváme p°íklad· z korpusu, z internetu i z vlastních
pozorování. P°íklady jsou pr·b¥ºn¥ £íslovány. Není-li uvedeno jinak, jsou z
korpusu SYN.

1.1 Základní de�nice

Klí£ovými termíny pro popis systému morfologie jsou: slovní tvar, lemma, mor-
fologická zna£ka. A£ jsou tyto koncepty na první pohled jednoduché, p°i po-
drobné práci s nimi se dostáváme do situací, které nelze °e²it bez pe£liv¥ roz-
my²lených de�nic a pravidel.
Slovo je °et¥zec písmen, který je na za£átku i na konci ohrani£en odd¥lova-

£em.
Odd¥lova£ je °et¥zec nealfanumerických znak·. V¥t²inou jde o mezery, o jiné

tzv. �bílé znaky� (white spaces) a znaky z mnoºiny {(),.;':!?��<>}, p°ípadn¥

3Výjimkou jsou praºské kategorie P°ivlast¬ovací £íslo a P°ivlast¬ovací rod, které se patrn¥
nevyuºívají, a hodnota �Rodina� kategorie Rod pouºívaná v Brn¥, která by si zaslouºila podrob-
n¥j²í rozbor.
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1 Úvod

dal²í znaky. Odd¥lova£e nejsou sou£ástí slova, °adíme je do interpunkce. S in-
terpunkcí se v £eských korpusech zachází jako se zvlá²tním typem slovního
tvaru. V praºském systému tvo°í jednu z hodnot kategorie Slovní druh, podle
níº ji lze vyhledávat. Interpunkce je zpracována dostate£n¥, není proto d·vod
se jí znovu zabývat4.
�asto se uvádí, ºe slovo musí mít n¥jaký význam. Nepovaºujeme tento po-

ºadavek za zásadní, a to ze dvou d·vod·:

1. V textu se m·ºeme setkat s °et¥zci písmen, jejichº významu nerozumíme,
bu¤ proto, ºe ºádný význam nemají, nebo proto, ºe ho nechápeme. M·ºe
jít t°eba jen o p°eklepy (známá chyba vzniklá posunutím ruky písa°ky na
klávesnici), které u£iní dané slovo nesrozumitelným. Chceme-li o takovém
°et¥zci mluvit, pouºíváme i v tomto p°ípad¥ termínu slovo. Slova jsou i
zám¥rn¥ za²ifrované °et¥zce.

2. Existují v¥ty, i správn¥ syntakticky utvo°ené, které nemají ºádný význam,
nap°. Rychlý strom respektuje rozpustnosti., abychom nepouºívali stále
stejnou Chomského v¥tu o zelených my²lenkách. Podle Patricka Hankse
a jeho teorie �Corpus Pattern Analysis� (viz (Hanks � Pustejovsky, 2004))
nemají jednotlivá slova význam, ten dostávají aº v kontextu, ve kterém
se ocitají (viz téº lexikální sémantika Cruse v (Cruse, 1986)). Slova v ne-
smyslném kontextu tedy mají nesmyslný význam, coº se dá také °íci tak,
ºe význam nemají ºádný.

Poznámka k významu slova �význam� Uº v úvodu, p°i první de�nici, jsme se
dostali k termínu �význam�, který v·bec není jednoduchý. Mnoho lingvist·,
�losof·, matematik· i jiných odborník· se pokou²elo význam de�novat. Hned
na za£átek p°edesíláme, ºe se významem slova �význam� nebudeme zabývat.
To ov²em neznamená, ºe ho nebudeme pouºívat. Naopak, pouºívat ho musíme,
nebo´ bez n¥j bychom nebyli schopni de�novat dal²í pojmy. Termín význam
budeme tedy chápat velmi intuitivn¥ takto: Slovo má význam, jestliºe existuje
kontext, ve kterém n¥co ozna£uje. Slova z p°edchozí poznámky 2 tedy p°ece
jen v tomto smyslu význam mít mohou.

Slovní tvar je slovo, které má význam.
Rozli²ujeme tedy slovo jako °et¥zec písmen a slovní tvar jako °et¥zec písmen

s významem. Tím se li²íme nap°. od de�nice Havránka a Jedli£ky (Havránek �
Jedli£ka, 1981): �Slovo je skupina hlásek, která má z°ejmý význam.� Za slovní
tvary nepovaºujeme interpunk£ní znaménka. Ta pat°í mezi odd¥lova£e.
Mnoºinu slovních tvar· jazyka budeme zna£it S.
P°íklady: n¥jakou, bývala, stole£ku.

Lemma je základní slovní tvar. Ve slovnících se pouºívá jako slovníkové
heslo.
Mnoºinu lemmat jazyka budeme zna£it L.
P°íklady z p°edchozího odstavce mají lemmata n¥jaký, bývat, stole£ek.

4Uvaºujeme o vytvo°ení klasi�kace funkcí jednotlivých interpunk£ních znamének.
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1 Úvod

V²echny slovní tvary, které lze vytvo°it z jednoho lemmatu pomocí sklo¬o-
vání, £asování nebo stup¬ování (obecn¥ ohýbání), tvo°í tzv. paradigma5. M·-
ºeme také °íci, ºe paradigma je mnoºina slovních tvar·, které náleºejí danému
lemmatu. Na rozdíl od v¥t²iny klasických mluvnic zahrnujeme do paradigmatu
i nespisovné (nekodi�kované) slovní tvary.

Morfologická kategorie je vlastnost slovních tvar·.
Kaºdá morfologická kategorie má p°edem de�novanou kone£nou mnoºinu

hodnot, kterých m·ºe nabývat. Jestliºe pro n¥jaký slovní tvar daná morfolo-
gická kategorie nenabývá ºádné hodnoty, °ekneme, ºe tato kategorie není pro
tento slovní tvar relevantní. M·ºeme také °íci, ºe tato kategorie není relevantní
pro celé paradigma nebo pro dané lemma jako jeho reprezentanta. A kone£n¥,
relevantnost morfologických kategorií se m·ºe týkat celých t°íd lemmat se spo-
le£nými vlastnostmi.
Morfologickou kategorii, která popisuje mnoºinu slovních tvar·, budeme na-

zývat relevantní morfologickou kategorií této mnoºiny. Mnoºina m·ºe být
jednoprvková, tedy jeden konkrétní slovní tvar, nebo víceprvková. V tom p°í-
pad¥ jde v¥t²inou o celé lemma, mnoºinu lemmat stejného slovního druhu,
p°ípadn¥ i poddruhu. Obecn¥ m·ºe jít o mnoºinu libovolnou.
Hodnota kategorie, která není relevantní pro daný slovní tvar, lemma nebo

t°ídu lemmat, má nede�novanou hodnotu (undef), tedy nap°. stupe¬ pod-
statného jména má hodnotu undef.
Jako p°íklad morfologické kategorie uve¤me slovesný vid, který má t°i hod-

noty: dokonavý, nedokonavý, obouvidý. Tato kategorie je relevantní pro slovesa
a deverbativa. Není relevantní nap°. pro p°edloºky.
V na²em návrhu budeme hodnotámmorfologických kategorií p°i°azovat kódy,

a to tak, aby byly co nejvíce v souladu s kódy pouºívanými v sou£asných mor-
fologických systémech, ne vºdy v²ak bude moºné shodu dodrºet.
K popisu slovního tvaru je t°eba v¥t²inou více morfologických kategorií. Je-

jich kódy potom vytvá°ejí morfologickou zna£ku. Mluvíme-li tedy o morfolo-
gické zna£ce, máme na mysli hodnoty relevantních morfologických kategorií
daného slovního tvaru.
Hodnoty kategorií se ur£ují v závislosti na ostatních kategoriích, p°edev²ím

na kategorii slovního druhu a poddruhu, viz tabulku 4.7 na str. 52.
Za morfologické zna£ky v²ak povaºujeme jen takové °et¥zce, které kódují

hodnoty v²ech relevantních morfologických kategorií pro daný slovní tvar (nap°.
rod, £íslo a pád pro podstatná jména). Takto chápaná morfologická zna£ka
vlastn¥ popisuje slovní tvar obecn¥ (nap°. podstatné jméno rodu ºenského ve
t°etím pád¥ jednotného £ísla), ve spojení s lemmatem potom popisuje kon-
krétní slovní tvar. Jinými slovy, máme-li lemma a morfologickou zna£ku, m·-
ºeme vytvo°it jednozna£n¥ slovní tvar (tzv. Zlaté pravidlo morfologie, viz od-
díl 1.2).
Zna£ky, které jsou podspeci�kované, tedy nemají vypln¥né v²echny rele-

vantní kategorie, nepovaºujeme za morfologické zna£ky. Podle takové zna£ky
bychom totiº nebyli schopni pro dané lemma vygenerovat jednozna£ný slovní
tvar. Nap°. hodnota morfologické kategorie �íslo pro lemma jarní vygeneruje

5Termín paradigma se n¥kdy pouºívá ve významu �vzor�. My tyto dva termíny rozli²ujeme (para-
digma a vzor).

4



1 Úvod

mnoºství tvar·, které mají r·zné rody, pády, stupn¥. Zakódování této hodnoty
samostatn¥ tedy pro nás není morfologickou zna£kou6.
Takto tedy vypadá de�nice morfologické zna£ky:

Morfologická zna£ka je °et¥zec znak·, který kóduje hodnoty v²ech rele-
vantních morfologických kategorií pro n¥jaký slovní tvar n¥jakého lemmatu.
Mnoºinu morfologických zna£ek budeme zna£it M . Této mnoºin¥ se °íká

(morfologický) tagset, my se ale budeme snaºit tomuto p°evzatému termínu
vyhnout.
Hodnoty morfologických kategorií popisují slovní tvary, proto m·ºeme i o mor-

fologické zna£ce °íci totéº.
Dva nejpouºívan¥j²í £eské systémy morfologických zna£ek jsou systém praº-

ský (viz (Haji£, 2004)) a brn¥nský (viz (Sedlá£ek, 1999)). O jejich p°ednostech,
záporech i rozdílech mezi nimi se uº hodn¥ mluvilo. Nejp°ehledn¥j²í porovnání
provedla Klára Osolsob¥ (Osolsob¥). Budeme se o nich zmi¬ovat jen tehdy,
jestliºe bude nutné poukázat na n¥jaké rozdíly mezi °e²ením navrhovaným a
jiº existujícím.
Praºský morfologický systém pouºívá tzv. pozi£ního systému zna£ek, kde

kaºdá pozice kóduje ur£itou kategorii, i kdyº je pro daný slovní tvar nerele-
vantní, brn¥nský systém pouºívá kompaktní zna£ky uvád¥jící kódy jen rele-
vantních morfologických kategorií. Oba systémy v²ak mohou být ekvivalentní
(bohuºel nejsou � to ale není chyba kódování).
P°i popisu morfologických kategorií a jejich hodnot zavádíme kódy p°edev²ím

proto, abychom s nimi mohli v této práci dále pracovat, zejména pomocí nich
vytvá°et dotazy.
V kapitole 4.3 navrhujeme zp·sob, jak vytvo°it morfologickou zna£ku. V¥t²i-

nou v²ak v celé práci pracujeme jen s hodnotami jednotlivých kategorií, protoºe
konkrétní tvar morfologické zna£ky není podstatný. Podstatné je pouze to, aby
obsahovala v²echny relevantní hodnoty.

Lemmatizací rozumíme zobrazení, které kaºdému slovnímu tvaru p°i°adí
mnoºinu jeho lemmat (viz (Haji£, 2004)):

λ:S → 2L

kde S je mnoºina slovních tvar· a L mnoºina lemmat.

Obvykle se lemmatizací rozumí zobrazení, p°i°azující slovnímu tvaru jeho
(jedno) lemma. Existují v²ak lemmata, která jsou navzájem ortogra�ckými va-
riantami (univerzita � universita). V takových p°ípadech sdruºujeme varianty
pod spole£né lemma. Dal²ím d·vodem k zavedení vícenásobných lemmat jsou
tzv. sloºeniny7, které zavádíme v kapitole 4 jako zvlá²tní slovní druh. Sloºeniny
nemají jednoduché lemma, protoºe jsou sloºeny z více slov, kaºdé s jiným lem-
matem. Ur£it jednoslovné lemma slovních tvar· jako za£, kaºdémus nebo pro¬s

6P°esto se £áste£né kódování jen n¥kterých kategorií m·ºe pro ur£ité aplikace hodit. �asto pouºí-
vané je zna£kování pouze podle slovního druhu.

7Tímto termínem nemyslíme kompozita (slova sloºená), ta lemmatizujeme jako jedno slovo, nebo´
to nep°iná²í ºádné problémy, nap°. spolupo°adatel, koup¥schopný. Termín se m·ºe zdát nevhodný,
lep²í jsme v²ak ani po konzultacích s odborníky nevymysleli. Konkláve pouºívalo termín je²t¥
nevhodn¥j²í.
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1 Úvod

není jednoduché. Zde dob°e poslouºí mnoºina lemmat jednotlivých sloºek slo-
ºeniny, tedy vícenásobné lemma. O sloºeninách více v kapitole 6, o lemmatizaci
v kapitole 2.

Morfologická analýza je zobrazení, které kaºdému slovnímu tvaru p°i°adí
mnoºinu dvojic 〈lemma, morfologická zna£ka〉:

µ:S → 2L×M .

Lemmatizace je tedy sou£ástí morfologické analýzy.
U homonymních slovních tvar· dostáváme dv¥ i více lemmat, nap°.

λ(pekla) = {peklo, péci}.
Kaºdé z lemmat navíc m·ºe (a v uvedeném p°íklad¥ to tak opravdu je) být
£lenem více neº jedné dvojice 〈lemma, morfologická zna£ka〉.

1.2 Zlaté pravidlo morfologie

Fakt, ºe jednomu slovnímu tvaru p°i°adí zobrazení µ více r·zných hodnot,
nevadí. Mnohem více vadí v jistém smyslu duální skute£nost, ºe jedné dvojici
〈lemma, morfologická zna£ka〉m·ºe odpovídat více neº jeden slovní tvar. Nap°.
6. pád podstatného jména hrad v jednotném £ísle m·ºe být slovní tvar hradu
i hrad¥.
Bylo by výhodné, kdyby kaºdá dvojice 〈lemma, morfologická zna£ka〉 jedno-

zna£n¥ popisovala nejvý²e jeden slovní tvar. Tomuto poºadavku °íkáme Zlaté
pravidlo morfologie.
P°i r·zných automatických aplikacích, které vyuºívají generování slovních

tvar·, je totiº t¥ºké rozhodování, která z variant se má vybrat. P°íkladem
takové aplikace je t°eba strojový p°eklad do £e²tiny, který v ur£ité fázi musí
vybírat v cílovém jazyce správný slovní tvar. Jestliºe lemma i morfologická
zna£ka jsou pro dva tvary stejné, zodpov¥dný výb¥r je prakticky nemoºný.
Je tedy t°eba popis variantních slovních tvar· roz²í°it tak, aby dvojice
〈lemma, morfologická zna£ka〉 byla pro kaºdý slovní tvar jednozna£ná.
To lze ud¥lat n¥kolika zp·soby. Je moºné zahrnout informaci o variantách

do lemmatu nebo do morfologické zna£ky, nebo vy£lenit tuto kategorii jako
dal²í atribut slovního tvaru. Poslední °e²ení jsme zvolili my. Z d·vod·, které
uvedeme dále v kapitole 3, jsme tuto kategorii nazvali Mutace.
Zlaté pravidlo morfologie tedy vypadá schematicky takto:

lemma + morfologická zna£ka + mutace = jednozna£ný slovní tvar

6



2 Lemma a lemmatizace

Základní jednotkou morfologického slovníku je lemma, které zastupuje celé
paradigma slovních tvar·.
Lemmatizaci chápeme jako zobrazení λ z mnoºiny slovních tvar· do mnoºiny

lemmat. Jiº v úvodu jsme nazna£ili, ºe zobrazení λ obecn¥ nep°i°azuje jediné
lemma, ale mnoºinu lemmat: λ:S → 2L, kde 2L ozna£uje mnoºinu podmnoºin
mnoºiny L.
Kaºdému slovnímu tvaru p°i°azuje zobrazení λ alespo¬ jedno lemma (nap°.

λ(okna) = {okno}). P°ípady, kdy toto zobrazení není jednozna£né, nejsou
v £e²tin¥ °ídké (nap°. λ(pekla) = {peklo, péci}). Je to zp·sobeno vysokou slov-
n¥druhovou a morfologickou homonymií £eského jazyka. Homonymie se bez
kontextu (a n¥kdy ani s ním) zbavit nelze.

2.1 Vícenásobné lemma

Krom¥ homonymie v²ak existuje je²t¥ jeden problém, který s lemmatizací sou-
visí. Jsou to varianty. Vezm¥me si nap°. slovní tvary diskuze a diskuse. Máme
je analyzovat jako dv¥ r·zná lemmata, nebo varianty lemmatu jednoho?
Tato otázka má závaºné praktické pozadí. Jestliºe bude nap°. uºivatel kor-

pusu vyhledávat slovní tvary lemmatu diskuze, mají se zobrazovat jen slovní
tvary se -z-, nebo i ty se -s-? S problémem se potýká i syntéza. Podle £eho se
má z více vygenerovaných slovních tvar· se stejnými charakteristikami vybrat
jeden?
Dosavadní morfologické slovníky se tímto problémem p°íli² nezabývají, a tak

m·ºeme nalézt varianty na úrovni lemmatu, které jsou v praºském morfolo-
gickém slovníku zahrnuty pod jedno spole£né lemma (nap°. varianty diskuze
i diskuse mají jediné spole£né lemma diskuse), i takové varianty, které jsou
rozli²eny jako dv¥ r·zná lemmata (citron a citrón).
Ideální by bylo, kdyby lemma vºdy odpovídalo slovnímu tvaru, ale kdyby

se zárove¬ v²echny varianty jednoho lemmatu sdruºily, aby se daly nap°íklad
snadno vyhledat v korpusech. Toho lze dosáhnout zavedením konceptu vícená-
sobného lemmatu. Vícenásobným lemmatem z na²eho p°íkladu jsou tedy dvou-
prvkové mnoºiny {diskuze, diskuse} a {citron, citrón}. Prvk·m této mnoºiny
budeme °íkat variantní lemmata. 1

Vícenásobné lemma zavádíme i pro taková variantní lemmata, která jsou
nespisovná, zastaralá nebo jinak p°íznaková. Máme tedy nap°. i vícenásobné

1Vícenásobnými lemmaty se zabýval také Karel Ku£era (viz (Ku£era, 2007)), ov²em z diachronního
hlediska. Vzhledem ke zm¥nám pravopisu slov v pr·b¥hu d¥jin pot°eboval sdruºit slova v r·zných
etapách vývoje jejich zápisu. Na rozdíl od na²eho °e²ení v²ak zvolil tzv. hyperlemma jakoºto
zástupce mnoºiny (historických) lemmat se stejným významem. Jeho hyperlemma je jediné a
vybírá se ze sou£asné slovní zásoby (pokud takové p°íslu²né lemma existuje). Na²e vícenásobné
lemma je pohled na stejnou problematiku z hlediska synchronního.
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lemma {otev°ít, votev°ít}, {okénko, okýnko, vokýnko}, {bl·za, bluza, blusa,
bl·sa, blúza}.
Mnoºina lemmat p°i°azená homonymním slovním tvar·m v²ak vícenásobné

lemma není, p°estoºe je to také výsledek zobrazení λ.
Vícenásobné lemma je mnoºina lemmat se stejným významem li²ících se

pouze zápisem (ortogra�cké varianty).
Pro vícenásobné lemma de�nujeme je²t¥ tzv. roz²í°ené paradigma jako

sjednocení paradigmat jednotlivých variantních lemmat.
Kdykoli budeme v následujícím textu mluvit o lemmatu, budeme mít na

mysli i p°ípadné vícenásobné lemma, pokud neuvedeme jinak. Pojem lemma
tedy roz²í°íme i na vícenásobná lemmata. Je to v souladu s na²í de�nicí lemma-
tizace, tedy zobrazení λ, které nep°i°azuje slovním tvar·m jednotlivá lemmata,
ale mnoºiny lemmat (i jednoprvkové).
P°esto v²ak v p°ípad¥, ºe lemma není vícenásobné, nebudeme nadále pro

jeho vyjád°ení pouºívat mnoºinový zápis. Tedy nap°. λ(polévkou) = polévka.
Stejn¥ tak upustíme od mnoºinového zápisu v p°ípad¥ lemmatu sloves, které,
bráno zcela striktn¥, je také vºdy vícenásobné, nebo´ in�nitiv má vºdy dva
tvary, jak ukazuje p°íklad s vícenásobným lemmatem {péci, péct}.
Vícenásobné lemma jakoºto mnoºina lemmat p°i°azená jednomu slovnímu

tvaru poslouºí i v p°ípad¥ sloºenin, u nichº není moºné p°irozen¥ jednozna£n¥
a jednodu²e zavést základní slovní tvar. Blíºe se budeme lemmatizaci sloºenin
v¥novat v kapitole 6 o sloºeninách.
Pro sloºeniny tedy de�nujeme vícenásobné lemma pon¥kud odli²n¥:

Vícenásobné lemma sloºeniny je mnoºina lemmat jednotlivých sloºek
sloºeniny.

2.2 Vybrané problémy lemmatizace

2.2.1 Lemmatizace sloves

Lemmatem slovesa je jeho in�nitiv. Toto jednoduché tvrzení je t°eba podrobit
detailn¥j²ímu zkoumání pro n¥které speciální jevy.

2.2.1.1 Zvratná slovesa

Spory vzbuzuje dosavadní praxe p°i°azovat in�nitiv vºdy bez zvratné £ástice, a
to i v p°ípad¥, ºe se jedná o re�exivum tantum. Námitka, ºe smát je nesmyslné
slovo, je jist¥ správná, lemma by m¥lo být smát se, tedy dv¥ slova.
Taková lemmatizace by v²ak mohla znamenat komplikace. V tom p°ípad¥

by totiº bylo logické, aby se stejné lemma p°i°adilo nejen slovním tvar·m pa-
radigmatu smát, ale i vlastní zvratné £ástici. Pomi¬me nyní nesmírn¥ obtíºné
rozpoznávání zvratné £ástice, která ke slovesu pat°í, ve sloºit¥j²ích kontextech,
kdy mohou být ob¥ £ásti zvratného slovesa od sebe vzdáleny, a to libovolným
po£tem slovních tvar·, dokonce na ob¥ strany. Pomi¬me i z toho vyplýva-
jící fakt, ºe takováto lemmatizace by nebyla moºná v okamºiku morfologické
analýzy, ale aº po n¥jaké form¥ desambiguace, coº by v d·sledcích pravd¥po-
dobn¥ znamenalo pot°ebu radikáln¥ zm¥nit zavedený postup automatického
zpracování text·.
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2 Lemma a lemmatizace

Ani samo p°i°azení slovesného lemmatu zvratné £ástici se nám v²ak nejeví
jako rozumné z hlediska automatického zpracování a posléze vyuºívání lem-
matizovaných korpus·. Kdybychom totiº d·sledn¥ za°azovali zvratnou £ástici
do lemmatu p°íslu²ného slovesa, bylo by potom asi také t°eba ob¥ £ásti sdru-
ºeného lemmatu jednotn¥ zna£kovat, tedy p°i°adit i zvratné £ástici hodnoty
slovesných kategorií osoby, £ísla, vidu, slovesného tvaru a dal²ích (viz kap. 4).
Slovní poddruh zvratné £ástice by potom ztratil význam a nezna£koval by
se, coº by mohlo p°inést problémy p°i jejich vyhledávání v korpusech. Navíc
takové zna£kování není obvyklé. Samoz°ejm¥ není t°eba drºet se zab¥haných
postup·, jestliºe zjistíme, ºe uº nevyhovují. V tomto p°ípad¥ v²ak takový krok
není nutný.
Je tu i moºnost, ºe by se zvratná £ástice zna£kovala nezávisle na zbytku

zvratného slovesa, p°i£emº toto sloveso by se lemmatizovalo i se zvratnou £ás-
ticí, tedy nap°. λ(sm¥je) = {smát se} a λ(se) = {se}. Tato alternativa nám
p°ipadá nekonzistentní, a navíc zbyte£ná. Tím, ºe do lemmatu p°idáme dal²í
slovo, totiº zvratnou £ástici, pouze upozor¬ujeme na fakt, ºe jde o re�exivum
tantum (jiná re�exiva by se, vzhledem k jejich nejasným vymezením, jako
re�exiva zna£it nem¥la). Vyhledávání lemmatu smát se v korpusech by stejn¥
mohlo p°inést jako výsledek pouze tvary slovesa smát, bez zvratné £ástice, a to
ani kdyby se nacházela v t¥sné blízkosti. Takové °e²ení nám p°ipadá nelogické
a zbyte£n¥ sloºité.
Mnohem jednodu²²í je povaºovat lemma za technickou entitu, která reáln¥

v jazyce nemusí existovat, ale která slouºí k identi�kaci celého paradigmatu.
P°estoºe tedy samostatný tvar smát neexistuje, je moºno pracovat s tímto
tvarem jako s lemmatem na morfologické rovin¥. Teprve dal²í roviny jazykového
popisu sdruºí jednotlivé slovní tvary ve správné spojení smát se.

2.2.1.2 �Stup¬ování� sloves

Mnoho nedokonavých (av²ak ne iterativních) sloves má schopnost spojovat se
s n¥kterými speciálními p°edponami a se zvratnou £ásticí se nebo si, a tím
vytvá°í celé paradigma nových slovních tvar· s pom¥rn¥ p°esn¥ de�novaným
významem. P°edpony, k nim p°íslu²ející zvratné £ástice a význam celého pre-
�govaného slovesa ukazuje tabulka 2.1.

P°edpona Sloveso zvratná £ástice Význam
roz - X se za£ít X
po- X si/se* X v klidu, v¥t²inou p°íjemn¥
za- X si/se* X po del²í dobu a uºít si to
na- X se hodn¥ X
vy- X se hodn¥ X a být s tím spokojen
u- X se X aº do vy£erpání

Tabulka 2.1: P°ehled stup¬ovacích slovesných p°edpon. Hv¥zdi£ka (*) v tabulce zna-
mená, ºe pokud jde re�exivum tantum, z·stává i po p°idání t¥chto
pre�x· zvratná £ástice se.

Dosadíme-li v tabulce místo X nap°. sloveso mávat, dostaneme sadu nových
paradigmat.
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2 Lemma a lemmatizace

Uvádíme vymy²lené p°íklady uspo°ádané do malého p°íb¥hu, ze kterého by
m¥l být z°ejmý význam:

V£era se na nádraºí po°ádal kompars na nový �lm. M¥li jsme za úkol
mávat na odjíºd¥jící vlak. Kdyº dal reºisér pokyn, rozmávali jsme se.
Nejd°ív to vypadalo, ºe si pomáváme a p·jdeme dom·. Scéna s má-
váním se v²ak mnohokrát opakovala, takºe jsme si zamávali víc, neº
se nám líbilo. Namávali jsme se opravdu hodn¥, vymávali jsme se do
sytosti. M¥li jsme strach, ºe se umáváme k smrti.

(1)

Tímto zp·sobem jsme vytvo°ili sadu paradigmat s povinnou zvratnou £ásticí.
Jednotlivá pre�govaná zvratná slovesa je moºno s ur£itou tolerancí uspo°ádat

podle intenzity d¥je (viz obr. 2.1).

Obrázek 2.1: Osa s nazna£enou posloupností p°edpon podle stup¬ující se intenzity
d¥je (zleva doprava).

Krajní body tvo°í p°edpony roz- a u-, uprost°ed je podle intenzity posloup-
nost po-, za-, na- a vy- s vágním aº p°ekrývajícím se rozsahem. Z tohoto d·-
vodu nazýváme tento zp·sob tvo°ení s jistou nadsázkou pracovn¥ �stup¬ování�
intenzity slovesného d¥je.
O v²ech t¥chto p°ípadech pí²e Kope£ný v (Kope£ný, 1962b), v poslední ka-

pitole o £eských slovesných p°edponách, není zde v²ak u£in¥n záv¥r o �stup-
¬ování�. Uvádíme stru£né charakteristiky z tohoto textu, u kaºdého n¥kolik
p°íklad· z korpusu SYN na dokreslení. Zmí¬uje se o nich i �milauer v (�mi-
lauer, 1971), který n¥která tato slovesa °adí do skupiny sloves vyjad°ujících
velkou �míru d¥je�.

2.2.1.2.1 roz- O jednom z význam· p°edpony roz- Kope£ný pí²e: �rozprou-
d¥ní £innosti, oby£ejn¥ aº po dosaºení náleºité míry�.

N¥kde v tom mlází se znova roz´ukal datel (2)
Promnul si prsty, samým vzru²ením se mu rozbrn¥ly. (3)

2.2.1.2.2 po- Krátce si v²ímá i námi uvedeného významu p°edpony po-, o kte-
rém pí²e, ºe m·ºe znamenat �i velkou míru d¥je�, coº je jen £áste£n¥ ve shod¥
s na²ím pozorováním.

míste£ko ve stínu, kde by si kaºdý druhý pejsek rád p¥kn¥ pochrupkal (4)
pohrál si se startovacími klapkami na k°ídlech (5)
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2 Lemma a lemmatizace

2.2.1.2.3 za- Kope£ný se zmi¬uje i o p°edpon¥ za-, jíº p°i°azuje �význam
vzplanutí d¥je, jeho za£etí� a spojuje ji �s pocitem malé míry�, coº nám ne-
p°ipadá zcela p°esné, viz p°íklad ve vymy²leném p°íb¥hu. Ani ostatní uvedené
p°íklady ze sou£asné £e²tiny (6)�(8) tomuto hodnocení nenasv¥d£ují.

o jejich tématech si budou moci rovnou i zachatovat. (6)
Poté za²el do t¥locvi£ny, aby si podle svého rituálu je²t¥ zaposiloval. (7)
Na druhou stranu : trochu si £as od £asu za²ílet v takovéto nevinné zá-
leºitosti pat°í v této nespravedlností a stresem nap¥chované dob¥ skoro
k lé£ebným procedurám.

(8)

2.2.1.2.4 na- Výraz·m s p°edponou na- (namodlit se, nasmát se apod.) °íká
Kope£ný �augmentativnost�, p°ípadn¥ �také intenzitivnost�.

�lov¥k se hrozn¥ nab¥há. (9)
matinka zatim doma vykládala, co se nastará a nab¥há,... (10)
Co jsem se jen natan£ila to léto (11)

2.2.1.2.5 vy- U p°edpony vy- uvádí je²t¥ p°ípad zdvojené p°edpony vyna-,
která v²ak nezapadá zcela do na²í pomyslné ²kály.

vypla£te se do sytosti (12)
V pohod¥ se tam celé dny m·ºeme do sytosti vyjezdit (13)

2.2.1.2.6 u- P°edponu u- hodnotíme shodn¥ jako Kope£ný, kdyº °íká: �Re�e-
xivní typ upracovat se je tém¥° paradigmatický.� My povaºujeme za paradig-
matické v²echny práv¥ vyjmenované typy.

To by se asi nor²tí fanou²ci uslavili k smrti. (14)
jak bylo zji²t¥no, unudit se nikdo nem·ºe (15)
málem se u²t¥kal (16)

P°estoºe se pomocí pre�xu a re�exiva vytvo°í nové sloveso s celým paradig-
matem, umis´ujeme tato slova do paradigmatu nepre�govaného (základního)
slovesa. Pokládáme zde pre�xaci za tvo°ení slovesného tvaru, nikoli za slovo-
tvorbu. Jinými slovy: tvrdíme, ºe v²echny takto utvo°ené tvary mají spole£né
lemma, a to X, tedy v na²em p°íklad¥ mávat.
D·vod· je hned n¥kolik.
P°edn¥ je to velká produktivita. Není sice pravda, ºe takto lze vytvá°et ce-

lou sadu od kaºdého nedokonavého slovesa (protip°íkladem budiº t°eba tvar
*zadotýkat se), p°esto lze takto vytvo°it velké mnoºství �nových� slov. Na-
víc p°edpony v t¥chto slovech mají V�DY stejný význam. Tento význam je
nazna£en v tabulce 2.1 a vyplývá téº z p°íkladu (1).
Kdybychom tyto slovní tvary lemmatizovali jako samostatné p°edponové

sloveso, museli bychom pro kaºdé takové slovo zavést nové lemma, n¥kdy ho-
monymní s lemmatem jiº existujícím.
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N¥která takto vytvo°ená slova jiº ve slovní zásob¥ existují, ale mají jiný
význam. V na²em p°íklad¥ je to tvar zamávat, ov²em bez zvratné £ástice. P°í-
kladem úplné homonymie, v£etn¥ zvratné £ástice, je vysmát se. B¥ºný význam
je z°ejmý z p°íkladu (17):

Budu na n¥j hodná a on se mi pak vysm¥je. (17)

Ale vyskytují se i p°íklady ve významu, který popisujeme zde:

Stavil jsem se tady jen proto, ºe se tady £lov¥k m·ºe v klidu vysmát. (18)

I z t¥chto p°ípad· je z°ejmý rozdíl významu. V první v¥t¥ jde o výsm¥ch,
zatímco ve druhé o smích. Dal²í rozdíl spo£ívá ve valenci. Zatímco v prvním
p°íklad¥ jde o sloveso s akuzativní valencí, druhý p°íklad je intranzitivní. To
v²ak není pravidlem v jiných p°ípadech.
Podobné je usmát se, které m·ºe vypovídat bu¤ o úsm¥vu, nebo op¥t o smí-

chu. I zde je rozdíl ve valenci (usmát se na koho � usmát se (bez valence)).
Výskyt stup¬ované intenzity není zpravidla vysoký, ale najdou se výjimky.

N¥která takto vytvo°ená slova jsou naopak velmi b¥ºná, i s uvedeným význa-
mem, nap°. rozesmát se. V t¥chto p°ípadech je ov²em rozumné p°edponovou
odvozeninu p°ímo zahrnout do slovníku.
Rozhodnutí, která pre�govaná (stup¬ovaná) slovesa jsou b¥ºná, lexikalizo-

vaná, a kde jde jen o okazionalismy, je samoz°ejm¥ velmi obtíºné. Pravd¥-
podobn¥ v tom nebude panovat shoda, navíc se názory budou m¥nit v £ase.
Pro sou£asný morfologický slovník je nejspí² nejlep²í konzervativní °e²ení, tedy
ponechat ve slovníku ta paradigmata, která tam jsou, v£etn¥ zavedené lemma-
tizace, ale nep°idávat globáln¥ nová. Vycházíme z toho, ºe sou£asný slovník jiº
naprostou v¥t²inu b¥ºných slov obsahuje.
Rozhodn¥ do morfologického slovníku pat°í ta slovesa, která nejsou zvratná

nebo jsou tranzitivní, a dále potom tzv. odvozená re�exiva. Nap°. utancovat se
je odvozené re�exivum od nezvratného tranzitivního slovesa utancovat (koho).
Lemma utancovat tedy do morfologického slovníku zahrnujeme.
Na záv¥r této kapitoly je t°eba dodat, ºe nazna£ené uchopení zvratných

sloves s p°edponami roz-, po-, za-, na-, vy- a u- je t°eba zpracovat je²t¥ mnohem
d·kladn¥ji. Tato kapitola nech´ slouºí jen jako upozorn¥ní na velmi pravidelný,
by´ pom¥rn¥ °ídký úkaz ve vyjad°ování expresivity sloves.

2.2.2 Záporná lemmata

Tato kapitolka se týká sloves, p°ídavných jmen a p°íslovcí. Za£neme slovesy.
P°edpona záporu ne- se obvykle p°i lemmatizaci odstra¬uje, takºe lemma je

kladné, nap°. λ(nenechal) = nechat. Existují v²ak slovesa, která se v kladném
smyslu v·bec nepouºívají. Mohlo by se zdát, ºe v t¥chto p°ípadech by m¥lo
smysl ponechat lemma záporné. Podívejme se v²ak na tyto p°ípady blíºe.
Vezm¥me si p°íklad slovesa nedutat, které je lemmatizováno jako dutat. Tvr-

díme, ºe tato lemmatizace je správná, p°estoºe se sloveso dutat v kladném
smyslu tém¥° nevyskytuje. Pro to, zda lemmatizovat sloveso se záporkou £i
nikoli, navrhujeme test pomocí opisného budoucího £asu2:
2Tento test je moºný jen u nedokonavých sloves, která tvo°í budoucí £as s pomocným slovesem

být (bude,...).
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V p°ípad¥, ºe zápor budoucího £asu daného slovesa p°evede záporku ne-
k pomocnému slovesu, je t°eba lemmatizovat sloveso kladn¥. V opa£ném p°í-
pad¥ tvrdíme, ºe kladný význam skute£n¥ neexistuje.
Sloveso nedutat : °íkáme nebudu dutat, nikoli *budu nedutat. Zde je lemmatem

dutat bez záporky.

Komu se nelení, tomu se zelení. (19)

Lemma z p°íkladu (19) je lenit, nebo nelenit? Budoucí £as: nebude lenit,
nikoli *bude nelenit. Lemma je tedy lenit, a to p°esto, ºe se v kladném smyslu
sloveso lenit tém¥° neuºívá.
Opa£ným p°íkladem je sloveso nenávid¥t, kde nelze °íci *nebudu návid¥t,

vºdy jen budu nenávid¥t. Zde je lemmatem nenávid¥t se záporkou. Podobné
je sloveso nedoslýchat, kde sice máme sloveso doslýchat se, ov²em s odli²ným
významem, navíc zvratné.
Stejn¥ jako existují záporná slovesa, existují i záporná p°ídavná jména a

p°íslovce, v men²í mí°e i záporná podstatná jména. U nich neumíme vytvo°it
podobn¥ jednoduchý test, jako u sloves test s budoucím £asem. Pouze p°ídavná
jména, podstatná jména a p°íslovce od sloves odvozená p°evezmou záporné
nebo nezáporné lemma podle (ne)zápornosti základního slovesa.
V p°ípad¥, ºe lemma se záporkou má odli²ný význam neº zápor lemmatu

bez záporky, je lemmatem tvar se záporkou. Nap°. lemma nesmyslný není
záporem lemmatu smyslný, jde tedy o dv¥ lemmata � smyslný a nesmyslný.
První z nich teoreticky m·ºe p°ibrat záporku a popisovat n¥koho, kdo není
smyslný, druhé v²ak uº se záporkou moºné není (*nenesmyslný).
Bohuºel v²ak existují slova, u nichº nepanuje shoda. Nap°. p°íslovce kale,

které se b¥ºn¥ pouºívá ve východních �echách (viz p°íklad (20)), mnozí mluv£í
jako nezáporné v·bec neznají a tvrdí, ºe jediné p°ípustné pouºití je se zápor-
kou, tedy nekale (p°íklad (21)).

Kale tomu nerozum¥l. (odposlechnuto) (20)
Ob¥ lupi£ské tlupy si nekale konkurovaly... (21)

Sporné je nap°. i podstatné jméno nek°t¥¬átko. V kladné podob¥, tedy jako
k°t¥¬átko, je v korpusu SYN obsaºeno jen jednou z 22 vyskyt·. V praºském
systému je lemma bez záporky. Ve v²ech sporných p°ípadech musí rozhodnout
tv·rce slovníku, kterou alternativu zvolit.
U r£ení typu hlava nehlava lemmatizujeme ob¥ sloºky stejn¥, a to jako ne-

záporná lemmata (v na²em p°íklad¥ tedy hlava). Podobných r£ení lze nalézt
v korpusech celou °adu, jak ukazují p°íklady (22) a (23) z korpusu SYN.

reºisér musí tvrd¥ zakro£it, hv¥zda nehv¥zda (22)
Socha°ka nesocha°ka, nejspí² bydlí v Greenwich Village. (23)

2.2.3 Slovní tvary �bez lemmat�

Na záv¥r se je²t¥ dotkneme problematických slovních tvar·, které nemají jasn¥
de�nované lemma.
Takovým slovním tvar·m sice lze n¥jaké lemma p°i°adit, ale stává se, ºe

v tomto tvaru lemma v·bec neexistuje.
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Nap°. slovo kráºem ze spojení k°íºem kráºem je sporné. V analogii s k°íºem
by se mohl nabízet tvar *kráº, av²ak takový slovní tvar (sou£asná) £e²tina
nemá. V praºských korpusech je kráºem lemmatizováno jako p°íslovce kráºem,
coº je logické, ov²em p°edchozí k°íºem má lemma k°íº. V tomto konkrétním
p°ípad¥ by i slovní tvar k°íºem m¥l být lemmatizován nejspí² jako p°íslovce
s lemmatem k°íºem. Samoz°ejm¥ by bylo nejlep²í v tomto p°ípad¥ tato sl·vka
v·bec od sebe neodd¥lovat a lemmatizovat je dohromady. Taková spojení v²ak
zásadn¥ necháváme na zpracování ve vy²²ích rovinách lingvistického popisu
textu. Navíc jsme v korpusu SYN na²li i p°íklad (24), i kdyº z°ejm¥ velmi
netypický, kdy by takovéto spojení nebylo vhodné.

pro²ed k°íºem a kráºem m¥sto (24)

Dal²ím takovým slovním tvarem je bycha ze spojení pozd¥ bycha honit. Lem-
matem z°ejm¥ nem·ºe být bych jako podstatné jméno, nebo´ takové neexistuje.
Praºské °e²ení λ(bycha)=bycha nám p°ipadá rozumné, v£etn¥ p°i°azení akuza-
tivu namísto pro lemma obvyklého nominativu.
Takových slovních tvar· je celá °ada. Jejich lemmatizaci je t°eba °e²it in-

dividuáln¥. Povaºujeme za rozumné pouºít jako lemma sám slovní tvar (jako
v p°íklad¥ bycha), i kdyº nespl¬uje podmínku obvykle na lemmata kladenou,
totiº ºe se má jednat o in�nitiv, resp. nominativ. My tuto podmínku od lemmat
nevyºadujeme (viz de�nice lemmatu na str. 3).
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3 Mutace

Jiº v úvodu jsme narazili na problémy týkající se variant. V kapitole 2 o lem-
matech a lemmatizaci jsme zavedli pojem vícenásobné lemma s variantními
lemmaty.
Problém variant je v²ak mnohem ²ir²í, dokonce ani sám termín varianta není

jednoduchý. Jeho pojetí v lingvistické literatu°e totiº zdaleka není jednotné,
navíc se pouºívá je²t¥ termín dubleta, s podobným významem. P°ehled r·z-
ných chápání obou termín· je stru£n¥ podán v (Tu²ková, 2006). Zde si autorka
vzala za východisko Mluvnici £e²tiny (viz (Akademická mluvnice)), která d¥lí
varianty na rovnocenné a diferencované. Rovnocenné jsou ty, které jsou �rov-
nocenné významov¥, funk£n¥ i stylov¥, a jsou navzájem voln¥ zam¥nitelné�,
zatímco diferencované nelze voln¥ zam¥¬ovat kv·li stylovému zabarvení, do-
bové vázanosti, frekvenci nebo r·znému významu. Jak je vid¥t, toto d¥lení není
zdaleka jednozna£né ani objektivní.
Patrn¥ by nebylo t¥ºké zavést n¥jakou formální de�nici zaloºenou na orto-

gra�ckých rozdílech v zápisu, ale je jisté, ºe s takovou de�nicí by nikdy nebyli
spokojeni v²ichni. Ukazuje se totiº, ºe varianta je pojem velmi r·znorodý a
v¥t²inou je spojen s n¥jakým typem hodnocení � stylu, £asového za°azení,
dialektu, a podobn¥.
P°i formálním morfologickém popisu jednotlivých slovních tvar· nás v²ak

tato hodnocení nezajímají. Naopak bychom se jim cht¥li vyhnout, protoºe
£asto nemají jednozna£ná kritéria. N¥jakou kategorii, která rozli²í slovní tvary
se stejnými hodnotami morfologických kategorií, v²ak pot°ebujeme, abychom
mohli vºdy zachovat platnost Zlatého pravidla morfologie. Protoºe v²ak termín
�varianta� má jiº v lingvistice sv·j význam (i kdyº ne zcela p°esn¥ vymezený),
navrhujeme pro na²e ú£ely termín jiný, a to mutace. Jeho vymezení je £ist¥
technické:

Mutace jsou takové dvojice slovních tvar·, které mají stejné lemma a které
nelze rozli²it hodnotou ºádné jiné morfologické kategorie. Jinými slovy jsou to
takové dvojice slovních tvar·, pro které mají v²echny morfologické kategorie
stejnou hodnotu.
Pojem mutace je ²ir²í neº varianta, mezi mutace °adíme totiº nejen varianty

(v obvyklém významu), m·ºeme mezi n¥ za°adit nap°. i dvojici vokalizované a
nevokalizované p°edloºky, které se za varianty nepovaºují. Také rozdílné tvary
osobních zájmen, nap°. jeho, ho, n¥ho, n¥j, jej nejsou pravými variantami,
p°estoºe hodnoty v²ech jejich klasických morfologických kategorií jsou stejné.
V takových p°ípadech bychom sice mohli zavést nové kategorie se speciální sa-
dou hodnot, které uvedené tvary rozli²í, ale zavedení kategorie Mutace umoºní
vy°e²it tento problém pro v²echny podobné p°ípady najednou.
Zavádíme tedy novou kategorii Mutace, která svými hodnotami rozli²í mu-

tace, jak jsme je vymezili v p°edchozích odstavcích.
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Nejsnadn¥j²í je vymezení tzv. �ektivních mutací, které se li²í v zakon£ení
(nap°. hradu � hrad¥). Zahrnujeme mezi n¥ i nespisovné varianty.
U ostatních (globálních) mutací, které se projevují v celém paradigmatu,

je situace sloºit¥j²í. N¥kdy jde o pouhé ortogra�cké varianty (atomismus �
atomizmus), n¥kdy o r·znou výslovnost (citron � citrón), p°ípadn¥ ovlivn¥nou
obecnou £e²tinou (mýdlo � mejdlo), jindy o r·zné zp·soby tvo°ení (brzy �
brzo).
V této kapitole popí²eme práv¥ zavedenou kategorii Mutace v souvislosti

s nevyhovujícím °e²ením variant v sou£asných morfologických systémech.
Hlavním my²lenka spo£ívá v rozd¥lení mutací na dv¥ skupiny, globální a

�ektivní, podle toho, zda se týkají celého paradigmatu, nebo jen n¥kterých
jeho slovních tvar·.

3.1 Motivace

P°edstavme si, ºe bychom cht¥li vyhledat v n¥jakém korpusu v²echny slovní
tvary náleºející lemmatu okénko. V lemmatizovaném korpusu to ud¥láme snadno
dotazem nap°. [lemma=�okénko�]. M¥lo by nás v²ak také napadnout, ºe lemma
okénko má variantu okýnko, která, a£ ji m·ºeme chápat jako �mí¬ spisovnou�,
je uvád¥na jako rovnocenná (SSJ�). A pokud bychom cht¥li být opravdu d·-
slední, m¥li bychom zahrnout i nespisovnou variantu vokýnko. Výsledný dotaz
na korpus by potom mohl vypadat nap°. takto: [lemma=�v?ok[éý]nko�]. P°itom
p°edpokládáme, ºe slovník, podle kterého se ná² korpus lemmatizoval a zna£-
koval, obsahuje lemmata okénko, okýnko a vokýnko (zadaný dotaz p°ipou²tí i
moºnost *vokénko, která v²ak z°ejm¥ neexistuje).
Vzhledem k tomu, ºe se jedná o varianty jednoho lemmatu, není asi rozumné

vytvá°et t°i r·zná lemmata. Mnohem p°irozen¥j²í by bylo, kdyby v²echny tvary
v²ech t°í variant m¥ly jedno spole£né lemma. Rozhodn¥me tedy, ºe spole£ným
lemmatem uvedených t°í variant bude nap°. okénko. Budeme-li nyní chtít vy-
hledat v korpusu nap°. 7. pád mnoºného £ísla lemmatu okénko, vyhledají se
nám tyto tvary:

1. okénky

2. okýnky

3. vokýnky

4. okénkama

5. okýnkama

6. vokýnkama

První dv¥ varianty jsou spisovné a vícemén¥ rovnocenné, zbylé jsou nespi-
sovné, p°i£emº varianta 3 (?vokýnky) je podivná, nebo´ má nespisovný kmen
a spisovnou koncovku. Mnohem p°irozen¥j²í je vokýnkama (6). S takovou vy-
hledávkou budeme spokojeni.
Co v²ak s opa£nou úlohou, kdybychom cht¥li 7. pád mnoºného £ísla lemmatu

okénko vygenerovat? Dostaneme 6 r·zných slovních tvar·. Mohli bychom je
rozli²it na úrovni stylových p°íznak·, av²ak vidíme, ºe spisovných i nespisov-
ných tvar· máme více, a to hned ze dvou d·vod·. V p°íkladech 3 a 6 jde
o nespisovnost zp·sobenou protetickým v-, v p°íkladech 4, 5 a 6 je nespisov-
nost zp·sobena hovorovou koncovkou -ama. My bychom ale cht¥li, aby kaºdá
relevantní kombinace hodnot morfologických kategorií pro dané lemma vyge-
nerovala jednozna£ný slovní tvar (Zlaté pravidlo morfologie � viz 1.2). Jinými
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slovy, aby se popis uvedených ²esti slovních tvar· v n¥£em li²il: v lemmatu nebo
v hodnot¥ n¥jaké morfologické kategorie. Tuto kategorii jsme nazvali Mutace.

3.2 Rozd¥lení mutací

Jak uº jsme si v²imli v p°edchozím oddíle, ne v²echny mutace jsou stejného
typu. M·ºeme rozli²ovat mutace na úrovni jednotlivých slovních tvar·, vyja-
d°ujících ur£itou kombinaci hodnot morfologických kategorií, nap°. okýnky a
okýnkama pro 7pl, a na úrovni celých paradigmat, nap°. dvojice okýnko � vo-
kýnko, okýnka � vokýnka atd. V prvním p°ípad¥ jde o spisovnou a nespisovnou
koncovku, které mohou být p°ipojeny k libovolnému podstatnému jménu rodu
st°edního, které se sklo¬uje podle vzoru m¥sto (m¥sty � m¥stama), zatímco
ve druhém p°ípad¥ jde o nespisovnost týkající se libovolného tvaru v¥t²iny
lemmat za£ínajících na o-1.
Ve slovním tvaru vokýnkama se potom spojují oba druhy nespisovnosti, tento

tvar je tedy nespisovný �na druhou�.
N¥které slovní tvary v²ak vykazují mutace, které nejsou systematické v·bec,

týkají se pouze a jenom p°íslu²ného lemmatu. Snad nejznám¥j²ím p°ípadem je
dvojice brzy a brzo.
Mutace tedy mohou být dvojího typu, p°i£emº jeden nevylu£uje druhý:

1. mutace týkající se celého paradigmatu, tj. v²ech slovních tvar·,
2. mutace týkající se jen n¥kterých tvar· daného paradigmatu.

První typ budeme nazývat mutací globální, druhý typ mutací �ektivní.

Flektivní mutace jsou takové mutace, které se projevují jen v n¥kterých
tvarech paradigmatu.
Globální mutace jsou takové mutace, které se projevují ve v²ech tvarech

paradigmatu, a to v²ude stejn¥.
Obrázek 3.1 ukazuje, jak se mohou globální i �ektivní mutace kombinovat.

PPPPPPPPP

nespisovné
spisovné
�ektivn¥

globáln¥
spisovné nespisovné

okny vokny
oknama voknama

Obrázek 3.1: P°íklad kombinace globálních a �ektivních mutací

1Zdaleka ne v²echny v²ak mohou protetické v- p°ijímat. Protip°íklady: *vo�ciální, *vov²em, *von-
datra, *vovoce, *votec, ale vocet ano.

17



3 Mutace

3.3 Dosavadní pojetí variant v praºském a brn¥nském
systému

Sou£asné systémy se problému variant (mutací) v¥nují jen okrajov¥, a proto
v nich také £asto nebývá spln¥no Zlaté pravidlo morfologie. V praºském sys-
tému je variantám vyhrazena 15. pozice v morfologické zna£ce (viz (Haji£,
2004)). Pro ni je vytvo°en £íselník, který kóduje stylové p°íznaky. Globální a
�ektivní mutace zde nejsou rozli²eny, coº vede k velké nekonzistenci v popisu.
V¥t²inou se rozli²ují mutace �ektivní, ale ne vºdy. Flektivní mutace, které

jsou systematické, bývají obvykle zahrnuty ve vzoru, podle kterého se ge-
nerují v²echny tvary daného paradigmatu, ale zna£í se i mutace nesystema-
tické, nap°. mutace dýchá se zna£kou VB-S---3P-AA--- / dý²e se zna£kou
VB-S---3P-AA--2.
N¥které globální mutace se popisují samostatnými lemmaty, nap°. busola �

buzola, jiné se sice sdruºují pod spole£né lemma, ale potom nastává situace,
kdy se k danému lemmatu a morfologické zna£ce vygenerují dva r·zné slovní
tvary, nap°. lemma klauzule, ke kterému existuje (zastaralá) mutace klausule.
Ve slovníku jsou zahrnuty ob¥ mutace pod spole£ným lemmatem klauzule, ale
nejsou jako mutace ozna£eny. Kaºdá morfologická zna£ka tedy vytvo°í pro toto
lemma dva slovní tvary, jeden se -s- a druhý se -z-, £ímº poru²uje Zlaté pravidlo
morfologie.
Brn¥nský systém se mutacemi zabývá je²t¥ mén¥. R·zné globální mutace

jednoho lemmatu se povaºují za lemmata dv¥. Nap°. busola i buzola mají stejné
morfologické zna£ky ve v²ech p°íslu²ných dvojicích svých tvar·, ale lemmata
jsou r·zná. Svým zp·sobem je toto °e²ení lep²í neº praºské, protoºe se tím
neporu²í Zlaté pravidlo morfologie.
Zato �ektivní mutace v brn¥nském systému Zlaté pravidlo poru²ují £asto.

Existuje sice gramatická kategorie �Stylistický p°íznak tvaru�, ale v korpusu
DESAM je vyuºívána minimáln¥. Nap°. slovní tvary soudci i soudcové mají
stejnou zna£ku k1gMnPc1, zatímco v praºském systému dostávají soudci zna£ku
NNMP1-----A---- a soudcové NNMP1-----A---1, jsou tedy rozli²eny na 15.
pozici jako rovnocenné varianty.
V p°ehledu morfologických kategorií (viz kap. 4) jsme umístili �ektivní mu-

taci (FMU) mezi �ektivní kategorie a globální mutaci (GMU) mezi kategorie
globální. D·vod je z°ejmý. Globální mutace popisuje celé paradigma, zatímco
�ektivní mutace se týká jen n¥kterých jeho slovních tvar·. Oba typy mutací se
mohou navíc kombinovat, a na to by jediná kategorie nesta£ila.
Zbývá nyní vy°e²it otázku hodnot kategorií FMU a GMU.

3.4 Diskuse o hodnotách kategorie Mutace

Vzhledem k tomu, ºe kaºdý slovní tvar m·ºe vykazovat jen malé mnoºství
mutací, a´ uº globálních, nebo �ektivních, sta£ilo by oba typy mutací v rámci
jednoho slovního tvaru jednodu²e £íslovat. Neznáme p°ípad, kdy by slovní tvar
m¥l více neº 10 mutací (platí i pro globální a �ektivní mutace zvlá²´), takºe
by k popisu sta£ily £íslice 0 aº 9.
Nejjednodu²²í by bylo pouºít £íslice pouze k formálnímu odli²ení mutací. Na

druhou stranu jsou ale uºivatelé korpus· zvyklí na to, ºe hodnota mutace, kdyº
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uº je n¥kde uvedena, také o n¥£em vypovídá. V sou£asných systémech se její
hodnota vyuºívá k odli²ení stylových p°íznak· mutací.
V p°ísp¥vcích (Hlavá£ová, 2008) a (Hlavá£ová � Lopatková, 2008) jsme proto

navrhli � ve shod¥ s dosavadní praxí � zakódovat do hodnot FMU i GMU sty-
lový p°íznak. Tato vlastnost je velmi subjektivní, prom¥nlivá v £ase i místn¥,
takºe je velmi obtíºné ji stanovit. Pokud by záleºelo skute£n¥ jen na rozli²ení
jednotlivých mutací kv·li jednozna£né morfologické zna£ce, na konkrétní hod-
not¥ (£ísle) by nemuselo záleºet. P°esto jsme navrhli kódovat mutace pomocí
pomyslné ²kály, kdy 0 by leºela uprost°ed jako nejb¥ºn¥j²í synchronní mutace.
�íslice 1, 2,... by vyjad°ovaly mutace rovnocenné, p°i£emº °ada by sm¥°ovala
�do budoucnosti�. To znamená, ºe tyto hodnoty by dostaly mutace nespisovné,
p°ípadn¥ hovorové £i obecn¥ £eské (budoucnost je tu mín¥na jako potenciální
£as, kdy by nespisovné mutace eventuáln¥ mohly být uznány jako spisovné).
�íslice 9, 8, 7,... by potom sm¥°ovaly �do minulosti�, coº znamená, ºe by popi-
sovaly mutace uº nepouºívané, zastaralé, archaické, p°ípadn¥ ná°e£ní.
Je jasné, ºe taková ²kála má velmi mnoho nevýhod, a je tedy snadno napad-

nutelná. Je velmi abstraktní, £asové vztahy jsou, zvlá²t¥ co se tý£e budouc-
nosti, £asto jen hypotetické. N¥které mutace, nap°. ná°e£ní, na takovou ²kálu
ani nepat°í, pot°ebovaly by svou samostatnou ²kálu.
Dal²í námitkou proti tomuto °e²ení je fakt, ºe stylové p°íznaky nejsou p°i-

jímány celou lingvistickou komunitou jednozna£n¥. Spí²e by m¥ly být (a také
jsou) cílem výzkumu (viz nap°. (K°ístek, 2002)). Morfologický slovník by m¥l
být na subjektivních názorech jednotlivých badatel· nezávislý. Z toho d·vodu
bychom se nem¥li snaºit hodnoty morfologických kategorií, tedy ani mutací,
jakkoliv hodnotit.
Z vý²e uvedených d·vod· od takového návrhu upou²tíme a p°i°azujeme kate-

goriím Flektivní mutace a Globální mutace nezávislou sadu hodnot, pros-
tou jakéhokoli hodnocení. Pomocí t¥chto hodnot se snaºíme vyjád°it obecné
vlastnosti mutací. Nejb¥ºn¥j²í dvojice hodnot obou kategorií uvádí tabulka 3.1.
Z uvedených p°íklad· vidíme, ºe tyto hodnoty se mohou týkat nejr·zn¥j²ích
typ· slovních tvar· (v p°ípad¥ FMU) i celých paradigmat (v p°ípad¥ GMU).

Dvojice hodnot Vysv¥tlení P°íklad
pust¥j²í � pust²í

D � K del²í � krat²í (po£et písmen) ská£eme � ská£em
vracejí � vrací
musím � musim
zav°íno � zav°eno

d � k dlouhá � krátká (samohláska)
tráv � trav
salón � salon
vla²tovka � vlas´ovka

t � m tvrdá � m¥kká student � ²tudent
mazám � maºu

Tabulka 3.1: Základní hodnoty kategorií Flektivní mutace a Globální mutace

Jiº v úvodní kapitole jsme nazna£ili, ºe mutace, tzn. kategorie FMU ani
GMU, nebudeme zahrnovat do morfologické zna£ky. Vy£le¬ujeme je jako dal²í,
speciální atributy popisu a souhrnn¥ jim °íkáme Mutace. V rámci této kate-
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gorie lze libovoln¥ kombinovat jednotlivé typy mutací, globálních i �ektivních.
Kaºdý slovní tvar je tedy jednozna£n¥ popsán hodnotami svého lemmatu, mor-
fologické zna£ky (bez mutací) a hodnotou kategorie Mutace.
Toto °e²ení nám p°ipadá velmi slibné, nebo´ jím lze zachytit neomezené

mnoºství kombinací jednotlivých mutací. Vyhneme se tím také jednomu z ob-
vyklých poºadavk·, totiº stanovení �základní mutace�, která by m¥la být nej-
b¥ºn¥j²í, coº je ov²em v¥t²inou velmi t¥ºké stanovit. Kód, který zaznamená
hodnoty kategorie Mutace, zapí²eme pomocí regulárního výrazu takto:

MUT = F.+G.+

Znaky zapsané na míst¥ te£ky za písmenem F kódují typy �ektivní mutace,
znaky za G typy mutace globální.
Krom¥ v²eobecných hodnot z tabulky 3.1 existuje celá °ada mutací typických

pouze pro n¥které kombinace hodnot morfologických kategorií. Mnoºinu hod-
not typických pro kategorii Globální mutace uvádíme v tabulce 4.4 na str. 34.
O kategorii Flektivní mutace pojednáme blíºe v oddíle 4.2.12, o jednotli-
vých hodnotách potom v kapitolách 9 aº 13, kde popisujeme vzory konkrétních
slovních druh·.

20



4 Morfologické kategorie

Nejprve vytvo°íme mnoºinu v²ech morfologických kategorií1, které se k popisu
slovních tvar· pouºívají. Mnoºinu hned zpo£átku rozd¥líme na dv¥ podmno-
ºiny. První bude obsahovat tzv. globální kategorie, druhá kategorie �ektivní.
Globální morfologická kategorie je taková kategorie, jejíº hodnota je

stejná pro celé paradigma. P°íkladem globální morfologické kategorie je slovní
druh.
Flektivní morfologická kategorie je taková kategorie, jejíº hodnoty se

pro jednotlivé slovní tvary jednoho paradigmatu li²í. P°íkladem �ektivní mor-
fologické kategorie je pád. Také kategorie rod je �ektivní, ov²em jen v rámci
p°ídavných jmen a n¥kterých zájmen a £íslovek.
U kaºdé kategorie uvedeme:

1. hodnoty, kterých m·ºe nabývat;

2. pro jaké druhy slovních tvar· je relevantní; nemá nap°. smysl ur£ovat rod
p°íslovcí, nebo stupe¬ p°ivlast¬ovacích p°ídavných jmen. Pro jednoduché
formulace v následujícím textu si situaci zjednodu²íme tak, ºe uvaºujeme
kaºdou kategorii pro kaºdý slovní tvar s tím, ºe jedna z hodnot m·ºe být
undef.

Kaºdé kategorii p°id¥líme zkratkové jméno.
Kaºdé hodnot¥ p°i°adíme jednoduchý symbol. Jak uº bylo uvedeno, tento

symbol m·ºe být v r·zných systémech r·zný. Zde ho uvádíme proto, aby bylo
moºno jednodu²e tvo°it dotazy a nezaplést se do zbyte£n¥ zdlouhavých popis·.
Hodnoty morfologických kategorií vycházejí p°eváºn¥ ze symbol· pro tytéº
nebo podobné hodnoty v praºském systému (viz (Haji£, 2004)).
Hodnoty jednotlivých kategorií jsou v ideálním p°ípad¥ ekvivalencí na mno-

ºin¥ v²ech slovních tvar·. Tato ekvivalence rozd¥luje slovní tvary na navzájem
disjunktní t°ídy, které celou mnoºinu pokrývají. To mimo jiné znamená, ºe hod-
noty kaºdé kategorie jsou �vy£erpávající�, tzn. ºe neexistuje slovní tvar, který
by nem¥l p°i°azenou hodnotu kaºdé kategorie, po£ítáme-li i hodnotu undef.
V praxi ov²em £asto dochází k p°ípad·m, ºe jeden slovní tvar lze popsat více

hodnotami jedné kategorie (nap°. kategorie Pád pro slovní tvar stavení). P°i
postupném p°echodu do dal²ích rovin lingvistického popisu se v²ak mnoºina
hodnot jednotlivých kategorií obvykle zmen²uje. Uº syntaktický rozbor v¥ty
vybere z mnoºiny v²ech moºných hodnot dané kategorie v¥t²inou hodnotu
jedinou. V n¥kterých p°ípadech je t°eba pro desambiguaci zkoumat dal²í roviny,
sémantickou, p°ípadn¥ pragmatickou, které berou v úvahu kontext ²ir²í neº
jedna v¥ta, nebo i mimojazykové znalosti. N¥které v¥ty z·stávají vícezna£né i
po podrobných rozborech.

1Mluvíme o morfologických kategoriích, p°estoºe n¥které z nich ze striktního pohledu £ist¥ morfo-
logické nejsou. Uº sama nejd·leºit¥j²í kategorie, tedy slovní druh, nevyjad°uje jen morfologické
vlastnosti.
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Na úvod je²t¥ poznamenejme, ºe v¥t²ina kategorií a jejich hodnot je tradi£ní,
n¥které jsou v²ak nové, vytvo°ené speciáln¥ pro snadn¥j²í automatické zpraco-
vání text·. Tradi£ní lingvisté se mohou nad n¥kterými návrhy pozastavovat.
Budeme se v²ak snaºit nové p°ístupy vºdy d·kladn¥ od·vodnit.
Ve zbytku kapitoly p°edstavíme v²echny morfologické kategorie, které se po-

uºívají k popisu £eských slovních tvar·. U nových kategorií nebo hodnot, které
vyºadují podrobn¥j²í vysv¥tlení, necháváme rozbor na zvlá²tní kapitoly.

4.1 Globální morfologické kategorie

P°ipome¬me si de�nici globální kategorie:
Globální morfologická kategorie je taková kategorie, jejíº hodnota je

stejná pro celé paradigma.
Zde je vý£et v²ech globálních kategorií

• Slovní druh � POS

• Poddruh � SUB

• Funkce � FCE

• Vid � ASP

• Zkratka � ABR

• Globální mutace � GMU

4.1.1 Slovní druh (POS)

Tato kategorie je základní v tom smyslu, ºe má de�novanou konkrétní hod-
notu pro kaºdý slovní tvar. Jinými slovy, v této kategorii nezavádíme hodnotu
undef. Tento poºadavek se dá chápat také tak, ºe kategorie slovní druh roz-
kládá mnoºinu v²ech slovních tvar· na podmnoºiny, které celou mnoºinu po-
krývají. Ideální by bylo, kdyby tyto mnoºiny mohly být disjunktní, takºe by se
o kaºdém slovu dalo jednozna£n¥ °íci, jaký má slovní druh. To bohuºel neplatí,
a to z n¥kolika d·vod·:

• Homonymie

Homonymní slovní tvary mají více slovn¥druhových interpretací, nap°.
drát jako podstatné jméno a drát jako sloveso. Tento problém se snadno
vy°e²í tím, ºe se vícezna£ná lemmata n¥jakým zp·sobem odli²í. V na²em
p°íklad¥ budeme mít potom dv¥ r·zná lemmata drát : drát-1 a drát-2.

• S-formy

Název jsme p°evzali od brn¥nských koleg·. Jde o skupinu slov, která
nejsou jednozna£n¥ za°aditelná. M·ºe to být proto, ºe v r·zných kontex-
tech nabývá slovní druh r·zných hodnot, p°estoºe m·ºeme °íci, ºe jejich
význam je stále týº. �asto se ani renomovaní lingvisté neshodnou, jaká
hodnota by to v daném kontextu m¥la být. V¥t²inou jde o slova synsé-
mantická (funk£ní). I tento problém lze vy°e²it zmnoºením jednotlivých
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lemmat. V tomto p°ípad¥ je v²ak podstatné povolit p°i morfologické ana-
lýze více moºných hodnot, potaºmo více morfologických zna£ek. P°íklady
s-forem: dokud (p°íslovce, spojka), tedy (spojka, £ástice), jak (p°íslovce,
spojka, £ástice i podstatné jméno), jednou (£íslovka, p°íslovce, £ástice).

Hodnoty kategorie Slovní druh

• N: podstatné jméno

• A: p°ídavné jméno

• P: zájmeno

• C: £íslovka

• V: sloveso

• D: p°íslovce

• R: p°edloºka

• J: spojka

• I: citoslovce

• T: £ástice

• F: cizí slovo (K)

• G: pre�xový segment (K)

• S: sloºenina (K)

• X: neznámé slovo

Slovní druhy ozna£ené znakem (K) v závorce byly nov¥ zavedeny na zasedání
Konkláve. Znak X ozna£uje slovní druh �neznámé slovo�, které sice k tradi£ním
slovním druh·m nepat°í, ale lingvisté se s ním jiº dávno setkávají p°i práci
s jazykovými korpusy. Ostatní slovní druhy jsou tradi£ní, budeme je nadále
povaºovat za známé a jejich de�nice uvád¥t nebudeme.
Uve¤me si charakteristiky nových slovních druh·.

4.1.1.1 Cizí slovo

je slovo, které nepodléhá £eské �exi a nemá v £e²tin¥ vlastní význam.
P°íklady cizích slov: the, you, der, di, du, to, company,....
Nepat°í sem v²ak nesklonná slova, která jsou sou£ástí £eské slovní zásoby,

jako nap°. kupé2, lila (barva). Ta sice £eské �exi také nepodléhají, ale mají
v £e²tin¥ jasný význam. M·ºe se stát, ºe cizí slova, zvlá²t¥ ta krátká, jsou
homonymní se slovy £eskými (z uvedených p°íklad· jsou to slova der � im-
perativ slovesa drát, di a du jako nespisovné tvary slovesa jít, i slovní tvar
to homonymní s £eským ukazovacím zájmenem). Lemma cizího slova je vºdy
stejné jako slovo samo.
Zavedení slovního druhu cizí slovo velmi usnadní automatické zpracování.

2D¥kuji vedoucímu práce za upozorn¥ní na existenci neobvyklého tvaru kupém, který v²ak spí²e
potvrzuje, ºe toto slovo nepat°í mezi slova cizí, nebo´ jakési £eské �exi zdá se podléhá.
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4.1.1.2 Pre�xový segment

je za£átek slova, který stojí samostatn¥, a teprve n¥kde dál v textu je dopln¥n
na plnovýznamové slovo. V¥t²inou to bývá p°edpona. Jde-li o jiný °et¥zec, vºdy
se v daném kontextu jako p°edpona chová.
P°íklady: £esko a rusko - n¥mecký, t°í aº £ty°procentní. Spojovník, který

p°ípadn¥ m·ºe stát bezprost°edn¥ za pre�xovým segmentem, a´ uº s mezerou,
nebo bez ní, není sou£ástí ani slova, ani lemmatu.
Lemma pre�xového segmentu se shoduje se slovním tvarem. V uvedených

t°ech p°íkladech jsou tedy lemmaty slova £esko, rusko a t°í.

4.1.1.3 Sloºenina

popisuje slovní tvar, který vznikl z více slov (v¥t²inou r·zných slovních druh·)
a ur£ení jeho slovního druhu je problematické. Jejich vymezení a podrobný
popis jsou uvedeny v kapitole 6.
P°íklady: za£, o¬, byls.
Pod termínem �sloºenina� chápeme tedy n¥co jiného neº nap°. �milauer

v (�milauer, 1971), který pokládá termíny �sloºenina� a �sloºené slovo� za sy-
nonyma. Sloºená slova (kompozita), sice také vznikla z více slov, av²ak jejich
za°azení mezi slovní druhy ne£iní potíºe (nap°. st°edomo°ský, vlastizrádce, spo-
luviník).

4.1.1.4 Neznámé slovo

je takové slovo, jehoº slovní druh neumíme ur£it. Jsou to slova, která morfolo-
gická analýza nerozpozná.
Tato hodnota kategorie Slovní druh uº v praºském systému existuje a uºi-

vatelé s ní pracují.
P°i ru£ní anotaci se neznámým m·ºe stát pouze takové slovo, které anotátor

nezná a nem·ºe ur£it. M·ºe to být nap°íklad n¥jaká ²ifra nebo naprosto ne-
srozumitelný p°eklep (nap°. poslední slovo p°ed touto závorkou se posunutím
pravé ruky na klávesnici m·ºe stát neznámým slovem o°ejkeoz ).
Neznámá slova nejsou sou£ástí morfologického slovníku. P°i automatické

morfologické analýze je tedy tato hodnota p°i°azena t¥m slovním tvar·m, které
nejsou rozpoznány. Z neznámého slova se m·ºe stát známé bu¤ p°idáním do
slovníku, nebo dal²ími metodami (guesser � viz oddíl 7.1.1).

4.1.2 Poddruh (SUB)

Kategorie Poddruh je relevantní pro v²echny slovní druhy krom¥ citoslovcí,
p°edloºek, cizích slov, pre�xových segment· a neznámých slov.
Hodnoty kategorie Poddruh jsou závislé na slovním druhu. N¥které slovní

druhy mají dva poddruhy (zájmena, £íslovky, p°íslovce). V tomto p°ípad¥ na-
zveme druhou kategorii poddruhu jinak (Funkce, viz 4.1.3), kv·li moºné kom-
binovatelnosti.
Podívejme se tedy na jednotlivé slovní druhy. U kaºdého slovního druhu uve-

deme, jaké poddruhy se u n¥j rozli²ují, a p°i°adíme jim krom¥ názvu i jednopís-
menný kód. Tento kód je pokud moºno v souladu s kódem 2. pozice v praºském
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systému morfologických zna£ek, která se shodou okolností také nazývá Pod-
druh. My v²ak tuto kategorii chápeme zcela odli²n¥. Poddruh v dosavadním
praºském systému je sm¥s hodnot popisující nejr·zn¥j²í slovní tvary. N¥které
hodnoty se týkají jednotlivých slovních tvar·, jiné celých lemmat, není to tedy
ani �ektivní, ani globální kategorie. Ná² Poddruh je kategorie striktn¥ globální,
je tedy relevantní vºdy pro celé paradigma.
Oba poddruhy, ná² globální, i dosavadní praºský, mají jednu stejnou pod-

statnou vlastnost: jejich kód je v rámci celé kategorie jedine£ný. Znamená to,
ºe z hodnoty kategorie Poddruh je moºno ur£it slovní druh. Jak bylo °e£eno
vý²e, nezáleºí na konkrétním kódu hodnoty, ale je d·leºité, aby tyto kódy byly
r·zné.
Tento poºadavek, zavedený Haji£em (viz (Haji£, 2004)), není na první pohled

p°íli² d·leºitý. Kategorie poddruh je nap°í£ slovními druhy velmi r·znorodá,
u kaºdého slovního druhu popisuje jiné vlastnosti, a tak by se mohlo zdát, ºe
nezáleºí na jednozna£nosti jejího kódu. Podstatn¥ to v²ak zjednodu²í vyhledá-
vání v korpusech podle této kategorie. Usnadní to posléze i kódování kategorie
Poddruh v rámci sloºenin. Jednozna£nost kódu má t°i výjimky:

1. Kaºdý slovní druh, pro který je kategorie Poddruh relevantní, musí být
hodnotami této kategorie zcela pokryt. U n¥kterých slovních druh· proto
zavádíme hodnotu �Ostatní�, která je vºdy kódována hodnotou 0 (nula), je
tedy stejná pro více slovních druh·. Konkrétn¥ jsou to podstatná jména,
p°ídavná jména, slovesa, p°íslovce a £ástice. Tato hodnota vlastn¥ vy-
jad°uje jen tu informaci, ºe dané slovo nemá ºádnou z vlastností sledo-
vaných v kategorii Poddruh. Proto není nutné tuto hodnotu d¥lit podle
slovních druh·.

2. Poddruh �p°ivlast¬ovací� sdílejí zájmena a p°ídavná jména. Jde totiº
o velmi podobnou vlastnost u obou slovních druh·.

3. Poddruh �deverbativní� sdílejí podstatná jména, p°ídavná jména a p°í-
slovce. I zde jde o vyjád°ení podobné vlastnosti, totiº blízké p°íbuznosti
se slovesem.

4.1.2.1 Poddruh podstatných jmen

• S: deverbativní typu v¥zn¥ní, pokrytí,...

• 0: ostatní

Hodnota S náleºí podstatným jmén·m odvozeným ze sloves, vyjad°ující slo-
vesný d¥j a kon£ící na -ní nebo -tí. Tato podstatná jména se mohou chovat
ve v¥t¥ jinak neº ostatní, primární podstatná jména. Jedin¥ ona totiº mohou
mít zvratnou £ástici a adverbiální rozvití adverbii pravideln¥ odvozenými od
p°ídavných jmen (zpívání fale²n¥). Viz téº p°íklad (25).

Muºské bádání, v ºenském jazyce nazývané téº ²tít¥ní se práce, dokáºe
jít rozumnému £lov¥ku (míním tím ºenu) na nervy.

(25)
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Kope£ný je v (Kope£ný, 1962a) povaºuje za slovesa pro jejich �naprostou
totoºnost významovou (obsahovou) a pro paradigmati£nost, s níº se od sloves-
ných základ· derivují.� Syntakticky i morfologicky ov²em pat°í mezi podstatná
jména, proto je mezi nimi ponecháme. K odli²ení sta£í vyjád°ení poddruhu.
Je t°eba ov²em rozli²ovat lexikalizovaná deverbativní podstatná jména, která

nevyjad°ují slovesný d¥j. Kope£ný uvádí p°íklad vázání je£mene � lyºa°ské
vázání. V tomto p°ípad¥ pat°í do slovníku dva záznamy, a to vázání-1 s pod-
druhem 0 a vázání-2 s poddruhem S. Dal²ím p°íkladem m·ºe být krmení zví°at
� krmení pro zví°ata. Najdou se i p°ípady, kdy tato distinkce bude sporná.

4.1.2.2 Poddruh p°ídavných jmen

• U: p°ivlast¬ovací (mat£in, otc·v,...)

• G: od p°echodníku p°ít. (mající, sedící, beroucí,...)

• M: od p°echodníku min. (u²ed²í, nakupovav²í,...)

• S: ostatní deverbativní (namazaný, zem°elý, nakousnutý, namazán, na-
kousnut,...)

• 0: ostatní (jarní, starý,...)

P°ídavná jména utvo°ená od p°echodník· nejsou op¥t podle Kope£ného �nor-
mální adjektiva�, nebo´ neplní v²echny své funkce. Konkrétn¥ nemohou být
pouºita ve funkci jmenného p°ísudku (*ºák je sedící). Tato námitka neplatí
obecn¥, nebo´ n¥která tato p°ídavná jména se uº lexikalizovala. P°íkladem
m·ºe být lemma vynikající v p°íklad¥ (26).

Ten £aj je vynikající. (26)

Vzhledem k jejich adjektivní �exi je povaºujeme za p°ídavná jména.
Rozhodnutí, která p°ídavná jména jsou deverbativní (SUB=S) a která ostatní

(SUB=0), je n¥kdy t¥ºké. Nejednozna£né p°ípady (nap°. ²ílený, vleklý) bude
t°eba °e²it jednotliv¥.

4.1.2.3 Poddruh zájmen

U zájmen je t°eba rozli²ovat na této pozici dv¥ kategorie; jedné necháváme ná-
zev Poddruh, druhou nazýváme Funkce. Vzhledem k tomu, ºe Funkce je kate-
gorie spole£ná pro více slovních druh·, totiº pro zájmena, £íslovky a p°íslovce,
pojednáme o ní jako o zvlá²tní morfologické kategorii dále v oddíle 4.1.3.
Toto d¥lení jsme zavedli proto, ºe b¥ºné d¥lení zájmen nebere v úvahu dvojí

podstatu uºívaných hodnot. Nap°. zájmeno n¥£í je sou£asn¥ p°ivlast¬ovací
i neur£ité. Dvojí d¥lení zájmen bylo prvn¥ pouºito v brn¥nském systému a
p°ejalo ho i Konkláve.
Hodnoty obou kategorií, Poddruh i Funkce, se samoz°ejm¥ mohou kombi-

novat (proto byly zavedeny), ov²em ne zcela libovoln¥. Moºné kombinace jsou
uvedeny v tabulce 4.1 na str. 32, která by m¥la obsahovat úplný vý£et v²ech
£eských zájmen.
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Hodnoty kategorie Poddruh pro zájmena jsou:

• Z: substantivní (já, kdo, nikdo, oni,...)

• U: p°ivlast¬ovací (m·j, £í,...)

• D: ukazovací (ten, takový,...)

• V: vymezovací (kaºdý, v²echen, týº, sám)

• 0: ostatní

Aº na zájmena substantivní jde o klasické hodnoty.
Zájmena substantivní nahrazují osobní zájmena, ale navíc je²t¥ n¥která zá-

jmena neur£itá (n¥kdo, kdosi,...), tázací (kdo, co) a záporná (nikdo, nic), která
mají jednak substantivní sklo¬ování a jednak podobné syntaktické postavení
ve v¥t¥ jako zájmena osobní (ur£itá).
Substantivní zvratná zájmena sebou, sob¥, sebe, se, si nemají první pád,

jejich lemma tedy poloºíme rovno slovnímu tvaru, jmenovit¥ sebou, sob¥, sebe,
se, si. Viz téº oddíl 2.2.3, kde jsme se zamý²leli nad lemmatizací slovních tvar·,
které nemají nominativ, resp. in�nitiv.
Slovní tvary se, si jsou homonymní. Jde bu¤ o zájmena, nebo o £ástice,

podle kontextu. Tvar si je navíc obecn¥ £eskou variantou 2. osoby jednotného
£ísla p°ítomného £asu lemmatu být.
Slovní tvar to´, který se tradi£n¥ °adí mezi ukazovací zájmena, je homo-

nymní se sloºeninou. Z korpus· jsme totiº zjistili, ºe jako klasické zájmeno se
vyskytuje jen ve velmi omezeném typu v¥t. V¥t²inou spí²e zastupuje frázi to
je, p°ípadn¥ to jsou, a je tudíº sloºeninou. Viz p°íklady (27) aº (29):

To´ se ví, ºe... (zájmeno ukazovací) (27)
To´ v²e. (sloºenina v jednotném £ísle) (28)
... to´ pomyslné kóty (sloºenina v mnoºném £ísle) (29)

4.1.2.4 Poddruh £íslovek

Slovní druh �íslovky je velmi r·znorodý. Viz nap°. nejnov¥j²í pojednání o £ís-
lovkách a kvanti�kátorech (�imandl, 2007) a (Jiranová, 2008).
Hodnoty kategorie Poddruh, které zde uvádíme, jsou ty, na kterých se shodlo

Konkláve. Krom¥ nich lze por·znu v literatu°e najít je²t¥ dal²í druhy £íslovek.
Jde nap°. o £íslovky velikostní (tisícový, osmitisícový), které ov²em povaºujeme
za p°ídavná jména.
Na druhou stranu £íslovky úhrnné, souborové a druhové mají nejasn¥ rozli-

²ené sklo¬ování (viz téº tabulku 13.3 a zmínku v kapitole 13 na stran¥ 130),
takºe by moºná bylo rozumné je sdruºit do poddruhu jediného. Tato otázka
by zaslouºila je²t¥ podrobn¥j²í zkoumání.
Slova, která se ob£as ozna£ují jako dílové £íslovky (nap°. polovina, osmina,

setina) chápeme jako podstatná jména. Výjimku tvo°í pouze t°i dílové £íslovky
uvedené v tabulce 4.1. Stejn¥ tak tradi£ní £íslovky skupinové (nap°. dvojice,
p¥tka, tisícovka) povaºujeme za podstatná jména. Je to proto, ºe se ve v¥t¥
vºdy syntakticky projevují jako klasická podstatná jména.
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Slova typu kopa, tucet, hromada, spousta, kus, kousek jsou podstatná jména.
Jejich kvantitativní vlastnost se v p°ípad¥ pot°eby musí zachytit jinak, podle
aplikace.
Uv¥domujeme si, ºe s takovým rozd¥lením £íslovek leckdo nemusí souhlasit.

�íslovky jsou bohuºel velmi t¥ºko vymezitelná kategorie. Pro pot°eby automa-
tického zpracování v²ak je pot°eba vymezit £íslovky jednozna£n¥ a co nejjed-
nodu²eji.
Hodnoty kategorie Poddruh pro £íslovky tedy jsou:

• 1: základní (jedna, sto,...)

• r: °adové (druhý, pátý,...)

• u: úhrnné (dvé, patero,...)

• s: souborové (dvoje, patery,...)

• d: druhové (dvojí, paterý,...)

• n: násobné (dvakrát, p¥tkrát,...)

• o: opakovací (podruhé, popáté,...)

• v: vý£tové (zadruhé, zapáté,..., ale i druhé z dvojice za druhé,...)

• p: dílové (p·l, £tvrt, t°e´)

4.1.2.5 Poddruh sloves

• m: modální (moci/moct, mít, mívat, muset, musívat, sm¥t, chtít, hodlat,
dát se, dávat se, dovést, um¥t)

• f: fázová (za£ít, za£ínat, p°estat, p°estávat, zahájit, skon£it,...)

• b: pomocná (být, bývat, mít, dostat)

• 0: ostatní (nav²tívit, koupat se,...)

Podle záv¥r· Konkláve se u pomocných sloves být a bývat jako pomocné zna£í
jen tvo°ení minulého £asu, podmi¬ovacího zp·sobu a budoucího £asu. V tom
p°ípad¥ jsou pro n¥j relevantní kategorie Osoba, �íslo i Slovesný tvar (indikativ
p°i²el jsi, p°í£estí £inné byl bys p°i²el nebo budoucí £as bude² skákat). Totéº
pro bývat, kde v²ak m·ºe být pouze p°í£estí £inné (byl bys býval p°i²el). Slovní
tvary lemmatu bývat v indikativu prézentu nejsou nikdy pomocným slovesem
a jednoduchý budoucí £as bývat nemá.

4.1.2.6 Poddruh p°íslovcí

• P: místní (kudy, tudy, odkud, nikudy, nikam; daleko, nedaleko,...)

• T: £asová (kdy, nikdy; v£era, odpoledne,...)

• J: zp·sobová (jak, v²elijak; krásn¥, velmi, ²iroce,...)

• R: predikativní (jasno, moºno, teplo, volno,...)
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První skupina p°íklad· (p°ed st°edníkem) místních, £asových a zp·sobových
p°íslovcí se £asto °adí mezi tzv. zájmenná p°íslovce. U nich je moºno ur£ovat
i kategorii Funkce s hodnotami ur£itá, neur£itá, záporná jako u £íslovek a
zájmen (viz dále, zejména tabulku 4.3). Pomocí kategorie Funkce lze téº zá-
jmenná p°íslovce vymezit. Jsou to ta p°íslovce, pro n¥º je kategorie Funkce re-
levantní, tedy POS=D a FCE6=undef.

4.1.2.7 Poddruh spojek

• ^ (st°í²ka): sou°adicí (a, ale, nebo,...)

• , (£árka): pod°adicí (protoºe, kdyº, aº, -li,...)

• * (hv¥zdi£ka): matematické operace (plus, minus/mínus, krát, d¥leno �
neplést s d¥leno jako jmenný tvar p°ídavného jména d¥lený, p°ípadn¥ rod
trpný od slovesa d¥lit)

Slovní tvary abys, abyste, abychom, kdybych, kdybyste, kdybychom, ale i ne-
spisovné abysem, abysme, kdybysem a kdybysme jsou také spojky. Podrobn¥ji
o nich pojednáme v kapitole 5 o kondicionálu.

4.1.2.8 Poddruh £ástic

• 7: zvratné (se, si)

• c: kondicionálová (pouze by)

• 0: ostatní (ba, ano, boºe, nech´, a´,...)

Bylo by t°eba je²t¥ zváºit, zda mezi zvratné £ástice nepo£ítat i tvar sebou ve
spojení nap°. hodit sebou.
�ástice by se mohly £lenit je²t¥ více, nap°. podle (Akademická mluvnice).

�ásticemi se intenzivn¥ zabývá i práce (�ermák, 2007). Inspirací m·ºe být také
klasi�kace slovenských £ástic (viz nap°. (Slovenská morfologie) a (�imková,
2001)).
Oba tyto problémy necháváme zatím otev°ené.

Ostatní slovní druhy, tedy p°edloºky3, citoslovce, cizí slovo4, pre�xový seg-
ment a neznámé slovo, poddruh nemají.

4.1.2.9 Poddruh sloºenin

Sloºeniny �d¥dí� poddruh n¥které své sloºky. Sloºeninami v£etn¥ jejich pod-
druh·, se budeme zabývat podrobn¥ v kapitole 6.

3Na Konkláve jsme místo Poddruhu zavedli pro p°edloºky kategorii Vokalizace s hodnotami +/-,
nový návrh ale toto rozli²ení °e²í pomocí kategorie Mutace (viz kap. 3).

4Výhledov¥ by se mohlo uvaºovat o p°i°azení jazyka, ze kterého cizí slovo pochází, p°ípadn¥ o jeho
slovním druhu v daném jazyce. Pro zpracování £eského textu ale z°ejm¥ tyto údaje nemají
význam.
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4.1.3 Funkce (FCE)

Tato kategorie je relevantní pro zájmena, £íslovky a p°íslovce, i kdyº ne v²echny
vyjmenované slovní druhy mohou nabývat v²ech jejích hodnot.
Uv¥domujeme si, ºe termín �funkce� je jiº obsazen mnoha dal²ími významy,

p°esto si myslíme, ºe tento název nejlépe vystihuje podstatu této kategorie.
Na Konkláve byla tato kategorie nazvána �Neur£itost� s tím, ºe jde pouze
o pracovní název.
Hodnoty tázací a vztaºná jsou v praxi velmi obtíºn¥ rozli²itelné (viz nap°.

(�ev£íková, 2008)). Jedním z d·vod·, pro£ je rozli²ovat na morfologické rovin¥,
spat°ujeme v existenci slovních tvar· jenº, kdoº, jakº5 apod., které mohou být
pouze vztaºné, nikoli tázací. Podrobná diskuse o vhodnosti £i nevhodnosti roz-
li²ování t¥chto dvou hodnot je v²ak mimo rámec této práce, proto ob¥ hodnoty
zachováváme, p°i£emº by nebyl problém je v konkrétní implementaci slou£it
do hodnoty jediné.

• U: ur£itá (v²echna osobní zájmena, ur£ité £íslovky, tady, te¤,...)

• N: neur£itá (n¥kdo, £ísi, n¥kolik, n¥kdy,...)

• Z: záporná (nikdo, ni£í, nijak,...)

• T: tázací (kdo, £í, kolik, kde,...)

• V: vztaºná (kdo, £í, jenº, kdy,...)

• S: zvratná (se, si, sob¥, sebe, sebou)

Neur£itá funkce (FCE=N) se projevuje v¥t²inou pomocí speciálních p°edpon
a p°ípon, které se p°ipojují ke slovním tvar·m s funkcí tázací (FCE=T). Kom-
binovatelnost ukazuje obrázek 4.1. P°edpony a p°ípony z levého ráme£ku lze
kombinovat se slovy v pravém ráme£ku, £ímº vznikne slovo s neur£itou funkcí.
N¥které kombinace moºné nejsou, nap°. nelze *n¥odkud, dále se netvo°í neur£ité
£íslovky pomocí p°ípon, pouze pomocí p°edpon. N¥které kombinace jsou velmi
neobvyklé, ale netroufneme si tvrdit, ºe zcela nemoºné, nap°. ?kamºkoliv¥k.

lec-, leda-, v²eli-, n¥-, b·hví-, £ertví-, pánb·hví-,
pámbuví-, kdoví-, nevím-, kde-, lec-, leda-, ledas-,
málo-, v²eli-, v²elis-, z°ídka-, sotva-, -koli, -koliv,
-ºkoli, -ºkoliv, -koliv¥k, -si

kdo, co, £í, jaký, který,
kde, kam, kudy, odkud,
kdy, jak,
v²echny tázací £íslovky

Obrázek 4.1: Kombinovatelnost p°edpon s tázacími zájmeny, £íslovkami a p°íslovci
p°i tvo°ení slovních tvar· s funkcí neur£itou (FCE=N)

Uvádíme t°i tabulky, ze kterých je vid¥t ortogonálnost kategorie Poddruh a
Funkce pro zájmena (tabulka 4.1), £íslovky (tabulka 4.2) a p°íslovce (tabulka
4.3). Seznam z pravého ráme£ku schématu 4.1 lze v tabulkách 4.2 a 4.3 doplnit

5Jde o p°íklady typu ... uhlazujete povrch ²t¥tkou, jakº je zvykem lepi£· plakát·., nikoli o výrazy
jakº takº.
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na místa neur£itých £íslovek resp. p°íslovcí. V tabulce 4.1, která popisuje funkce
zájmen, jsou moºnosti vypsané explicitn¥.
Tabulku pro zájmena vytvo°ila autorka této práce, modi�koval Karel Oliva,

doplnila op¥t autorka. Ostatní tabulky jsou autor£iny.
Tabulka 4.1 by m¥la být vy£erpávající, to znamená, ºe jsme se snaºili, aby

obsahovala ve²kerá zájmena. Jako zdroj poslouºily dostupné slovníky a korpusy
SYN2000 a SYN2005.
Prázdné závorky () je moºno nahradit slovy ze stejné °ádky, která jsou ve

sloupci tázacích zájmen, konkrétn¥ v °ádku substantivních zájmen jsou to kdo,
co, v °ádku p°ivlast¬ovacích zájmen £í a v °ádku ostatních zájmen jaký a který.
Hodnoty kategorie Funkce pro £íslovky jsou stejné jako pro zájmena, ale ne

v²echny se pro ur£ování £íslovek uplatní. Zejména hodnota Funkce zvratná je
pro £íslovky nepouºitelná.
Tabulka 4.2 je analogická tabulce 4.1 pro zájmena, li²í se v²ak v jednom pod-

statném bod¥, není totiº úplná. P°esn¥ji, sloupec s funkcí ur£itá není úplný aº
na £íslovky dílové a potom také polí£ko s £íslovkami základními neur£itými.
Ostatní neur£ité £íslovky získáme ze schématu 4.1 na str. 30, takºe tento slou-
pec, i sloupec s £íslovkami tázacími za úplný povaºovat m·ºeme. Neúplnost je
nazna£ena t°emi te£kami v p°íslu²ných polí£kách.
Kategorii Funkce vyuºíváme i pro speci�kaci zájmenných p°íslovcí. Tabulka

4.3 ukazuje kombinovatelnost zájmenných p°íslovcí s r·znými hodnotami ka-
tegorie Funkce.
Hodnoty ur£itá, neur£itá a tázací je moºné vyuºít téº pro bliº²í ur£ení spe-

ciálních p°ídavných jmen s £íselnou p°edponou (nap°. p¥ti£lenný, n¥kolikaletý,
kolikawattový). Dokonce m·ºeme ur£it tyto hodnoty kategorie Funkce i u pod-
statného jména -násobek s £íselnými p°edponami (p¥tinásobek, n¥kolikanáso-
bek, kolikanásobek). Nejzajímav¥j²í je u t¥chto slovních tvar· hodnota tázací,
nebo´ m·ºe uvozovat vedlej²í v¥tu, coº u �normálních� podstatných a p°ídav-
ných jmen není moºné, viz p°íklady (30) a (31)6.

Dopita je²t¥ nemá jasno, kolikaletý kontrakt podepí²e. (30)
... koe�cienty, jeº ur£ují, kolikanásobek této základny budou ústavní
£initelé dostávat.

(31)

6Za upozorn¥ní na tyto typy p°ídavných a podstatných jmen d¥kuji Karlu Olivovi.
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určitá neurčitá záporná tázací

su
bs
ta
nt
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ní
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ničí. svůj.

uk
az
ov
ac
í

-- -- -- -- --

vy
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ac
í

-- -- -- -- --

os
ta
tn
í

-- -- --

vztaž-
ná

refle-
xivní

já, ty, on, ona, ono, 
my, vy, oni, ony.

leccos, ledacos, 
všelicos, ně(), bůhví(), 
pánbůhví(), pámbuví(), 
čertví(), kdoví(), 
nevím(), kde(), lec(), 
leda(), ledas(), málo(), 
všeli(), všelis(), 
zřídka(), sotva(), ()koli, 
()koliv, ()žkoli, ()žkoliv, 
()kolivěk, ()s, ()si.

nikdo, nic, 
pranic.

kdo, co, 
()pak, ()že, 
()ž.

jaký, 
který, 
jenž, 
kdo, co, 
an.

si, se, 
sebou, 
sobě, 
sebe.

můj, tvůj, jeho, její, 
náš, váš, jejich.

něčí, čísi, číkoli, 
číkoliv, číkolivěk, 
bůhvíčí, pánbůhvíčí, 
pámbuvíčí, čertvíčí, 
ledačí, ledasčí, lecčí, 
kdovíčí, nevímčí, kdečí.

čí, čípak, 
číže.

jehož, 
jejíž, 
jejichž, 
čí.

ten, tento, takový, 
tenhle, onen, onaký, 
týž, tentýž, takovýto, 
tenhleten, tamten, 
tuten, taký, 
tamhleten, tuhleten, 
tadyten, toť.
každý, sám, všechen, 
týž, tentýž, tatáž, 
totéž, titíž, tytéž, 
samý, všecek, 
všecken, všeliký, 
veškerý.

ně(), bůhví(), čertví(), 
kdoví(), nevím(), kde(), 
lec(), leda(), ledas(), 
málo(), všelijaký, 
zřídka(), ()koli, ()koliv, 
()žkoli, ()kolivěk, ()si, 
()s.

nijaký, 
žádný, 
nižádný, 
pražádný.

jaký, 
který, ký, 
()pak, ()že, 
()ž.

Tabulka 4.1: Kombinovatelnost hodnot kategorií Poddruh a Funkce u zájmen
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určitá neurčitá tázací

základní kolik

úhrnné několikero kolikero

souborové několikery kolikery

druhové několikerý kolikerý

násobné několikrát kolikrát

řadové druhý, pátý, ... několikátý kolikátý

opakovací poněkolikáté pokolikáté

výčtové zaněkolikáté zakolikáté

dílové půl, čtvrt, třeť -- --

jedna, raz, dva, 
dvě, pět, sto, ...

několik, 
hodně, málo, 
poskrovnu, 
víc, dost ...

dvé, patero, 
tisícero, obé, ...

dvoje, patery, 
tisícery, oboje, ...

dvojí, paterý, 
tisícerý, obojí, ...

dvakrát, pětkrát, 
(po)obakrát, ...

podruhé, popáté, 
…

zaprvé, zadruhé, 
zapáté, …

Tabulka 4.2: Kombinovatelnost hodnot kategorií Poddruh a Funkce u £íslovek

 určitá neurčitá záporná

místní

časová teď, nyní, ... někdy kdy nikdy

způsobová tak, takto, ... nějak jak nijak

tázací a 
vztažná

tady, zde, 
tam, tudy, 
tamtudy, ...

někam, 
někudy, 
odněkud, ...

kam, kudy, 
odkud, ...

nikde, 
nikam, 
odnikud, ...

Tabulka 4.3: Kombinovatelnost hodnot kategorií Poddruh a Funkce u zájmenných
p°íslovcí
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4.1.4 Vid (ASP)

• D: dokonavý (koupit, napsat, doru£it, narodit se,...)

• N: nedokonavý (kupovat, psát, doru£ovat, chodívat,...)

• O: obouvidý (referovat, absolvovat, izolovat,...)

Stejn¥ jako dosavadní morfologické systémy, nezavádíme dal²í hodnoty kate-
gorie Vid pro iterativní slovesa, i kdyº je, pokud je to moºné, pravideln¥ vy-
tvá°íme pomocí slovesných deriva£ních vzor· (viz 12.2.4). V p°ípad¥ pot°eby
by nebyl problém hodnoty doplnit.
V valen£ním slovníku VALLEX (viz (Lopatková et al., 2006)) jsou vidové

dvojice zpracovány jako jedno slovníkové heslo. V morfologickém slovníku to
ned¥láme. �leny vidové dvojice povaºujeme za dv¥ r·zná slova. Bylo by v²ak
záhodno jejich slovníkové záznamy propojit zvlá²tním typem odkazu (viz také
kapitolu 7).

4.1.5 Zkratka (ABR)

Tato kategorie je relevantní pro v²echny slovní druhy.
Kategorie zkratka má pouze dv¥ hodnoty, a to:

• + : ano

• undef

Kladnou hodnotu globální kategorie Zkratka dostávají zkratky, ostatní slovní
tvary nemají tuto hodnotu de�novanou. V brn¥nském systému je zkratka sa-
mostatným slovním druhem se zna£kou kA, v praºském systému se zkratky
zna£kují pomocí 2. nebo 15. pozice.
Zkratka ve v¥t¥ £asto zastupuje konkrétní slovní druh, a její prohlá²ení za

samostatný slovní druh tak m·ºe komplikovat dal²í zpracování. Praºské °e²ení
nám proto p°ipadá lep²í, není v²ak uplat¬ováno konzistentn¥, coº je obecn¥
slabá stránka obou zmi¬ovaných pozic v praºské morfologické zna£ce.
Zkratka jako samostatná globální kategorie podle na²eho názoru nejlépe po-

stihne v²echny moºnosti, jak m·ºe zkratka vypadat.
Zkratka tedy m·ºe být libovolný slovní druh. V p°ípad¥, ºe zkratka zastu-

puje jeden konkrétní slovní tvar, je slovním druhem této zkratky slovní druh
tvaru, které zkratka zastupuje. Nap°. £. jako zkratka slovního tvaru £íslo je
podstatné jméno a jako takové jsou pro ni relevantní v²echny kategorie rele-
vantní pro ostatní podstatná jména. Zkratky, které nezastupují jedno slovo, ale
celé slovní spojení, je t°eba hodnotit individuáln¥. Zastupuje-li nap°. zkratka
jmennou frázi (USA, ODS, apod.), je POS=N. U takových zkratek je moºno
stanovit i rod, £íslo a pád podle toho, co zkratka zkracuje, nebo p°ípadn¥ jak
se pouºívá. Je moºno téº vyuºít hodnoty X (sdruºená hodnota). Zastupuje-li
zkratka sloºit¥j²í frázi (nap°. atd., nap°.), je POS=S (více viz zkratkové sloºe-
niny v kapitole 6).
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4.1.6 Globální mutace (GMU)

Tato kategorie je relevantní pro v²echny slovní druhy.
Podle na²í de�nice se globální mutace projevují ve v²ech slovních tvarech

paradigmatu. Z toho mimo jiné vyplývá, ºe globální jsou v²echny mutace neo-
hebných lemmat. Jde p°edev²ím o mutace p°íslovcí, která se nestup¬ují, tedy
nap°. zítra � zejtra.
Mezi globální zahrnujeme i vokalizované mutace p°edloºek (od � ode, k �

ke � ku). Jsme si v¥domi toho, ºe toto je zcela jiný typ mutací neº nap°.
mutace ortogra�cké. Op¥t je t°eba p°ipomenout, ºe nám jde o co nejjedno-
du²²í popis, takºe kategorie mutace, zde konkrétn¥ mutace globální (GMU)
vyuºíváme k rozli²ení slovních tvar·, jejichº ostatní relevantní kategorie nabý-
vají hodnot totoºných.
Zajímav¥j²í jsou slova ohebná. Mnoho globálních mutací je speci�ckých, tý-

kajících se jednoho konkrétního lemmatu. I zde v²ak existuje n¥kolik syste-
matických typ· variantních dvojic, které se mohou uplatnit u mnoha, n¥kdy
dokonce v²ech lemmat ur£itých vlastností. Asi nejznám¥j²í jsou mutace cizích
slov p°ejatých do £e²tiny, kde se v p·vodním jazyce (v¥t²inou latina) pí²e s,
ale v £e²tin¥ vyslovuje z. Podle doporu£ení posledního vydání Pravidel £es-
kého pravopisu (viz (Pravidla)) existuje n¥kolik pravidel a mnoho výjimek,
jak taková slova správn¥ psát, ale uºivatelé jazyka si s tím £asto hlavu nelá-
mou a pí²ou r·zn¥. Tvary se z se v¥t²inou povaºují za spisovné, mutace se s
za kniºní nebo zastaralé, ale v textech se setkáme s ob¥ma. V²echny takové
dvojice musíme povaºovat za mutace. Nejznám¥j²í mutace se týkají p°ípon
-ismus � -izmus. Zde v²ak p°ipou²t¥jí Pravidla moºnosti ob¥ a pouºívá se
více mutace -ismus7, a to i tehdy, kdyº se vyskytuje ve slov¥ s více moºnými
s/z, nap°. izomor�smus (15) � isomor�smus (2). �ísla v závorce udávají frek-
venci v korpusu SYN2005.
Dal²í systematické mutace vznikají jiº zmín¥ným p°idáním protetického v-

p°ed lemmata za£ínající na o-.
D·leºitou vlastností globálních mutací je to, ºe ob¥ (v²echny) mohou být

pouºity p°i vytvá°ení odvozenin. Nap°. z mutací podstatných jmen okno �
vokno lze utvo°it mutace p°ídavného jména okenní � vokenní. Tyto mutace
jsou op¥t globální.
Z toho, co bylo °e£eno o globálních mutacích, je z°ejmé, ºe základní tvary

globálních mutací jsou vºdy variantními lemmaty vícenásobného lemmatu (viz
téº kap. 2). Neplatí to v²ak naopak � existují i taková vícenásobná lemmata,
jejichº prvky jsou �ektivní mutace (nap°. vícenásobné lemma {myslit, mys-
let}), nebo nejsou mutacemi v·bec, coº je p°ípad v²ech sloºenin (viz kap. 6).
Tabulka 4.4 ukazuje hlavní typy £eských globálních mutací, bez ohledu na

jejich klasi�kaci, to znamená, ºe ned¥lá rozdíl mezi kodi�kovanými a nekodi�-
kovanými mutacemi. Poslední sloupec tabulky uvádí kódy pro hodnoty katego-
rie Globální mutace. Kódy v horní £ásti tabulky vyjad°ují hláskovou zm¥nu
v mutacích. Kód d zastupuje �dlouhé� mutace, k �krátké�. Podobn¥ m znamená
�m¥kké�, t �tvrdé�. Mutace, které se vymykají b¥ºným typ·m, se ozna£ují £ísly,
jak ukazuje poslední °ádek tabulky.

7Nepom¥r mezi ob¥ma mutacemi nás velmi p°ekvapil: Nejrozsáhlej²í obecn¥ dostupný £eský korpus
SYN obsahuje pouze necelých 2100 výskyt· slov s lemmatem zakon£eným su�xem -izmus oproti
tém¥° 133 tisíc·m s lemmatem na -ismus.
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Typ P°íklad Hodnoty GMU
o � vo okno � vokno 0 � v
ý � ej mýdlo � mejdlo 0 � j
z � s klauzule � klausule z � s
t � th tema � thema 0 � h
é � í kolébka � kolíbka e � i
é � ý okénko � okýnko e � y
á � e originální � originelní a � e
á � a Abrahám � Abraham
é � e acetylén � acetylen
ó � o salón � salon
ý � y apetýt � apetyt d � k
í � i alexandrín � alexandrin
· � u p°ez·vky � p°ezuvky
ú � u Plútarchos � Plutarchos
s � ² student � ²tudent
t � ´ vla²tovka � vla²´ovka
n � ¬ ²n·ra � ²¬·ra
d � ¤ dolík � ¤olík

t � m

e � ¥ Bardejov � Bard¥jov
z � º zbrz¤ování � zbrº¤ování
jiné Afganistan � Afghanistan 0 � 1

Tabulka 4.4: P°ehled nej£ast¥j²ích typ· globálních mutací s p°íklady

Hromad¥ní typ· mutací v jednom lemmatu se vyjád°í vícero hodnotami, viz
tabulka 4.5. Jsou zde nazna£eny moºné kombinace t°í typ· globálních mutací:
s � z a d � k, p°i£emº dlouhá mutace se v tomto p°ípad¥ rozpadá na dal²í
dv¥ moºnosti, a to ú � ·. Tento poslední typ není zcela typický, proto jsme
ho nezahrnuli do tabulky 4.4. Mutaci s -·- jsme tedy nechali jako �dlouhou�
s hodnotou d, mutaci s -ú- jsme ozna£ili £íslicí 1.

Lemma Hodnota GMU
bluza kz
bl·za dz
blúza 1z
blusa ks
bl·sa ds

Tabulka 4.5: P°íklad vícera hodnot kagegorie Globální mutace

Pro lemmata, která se vyskytují v mnoha mutacích (v¥t²inou jde o cizí
vlastní jména) je nejvýhodn¥j²í ozna£it mutace pomocí £ísel, p°estoºe by n¥-
kdy bylo moºné i v t¥chto jménech vystopovat uvedené typy. M·ºe totiº dojít
k tomu, ºe se v jednom lemmatu uplatní jeden typ vícekrát. V tom p°ípad¥ by
ozna£ování mutací mohlo být krkolomné.
P°íkladem takových mutací je mnoºina r·zných zápis· zem¥ Afghánistán,

kde se projevuje typ � jiný� a dva typy �a�á�. V korpusu SYN se vyskytuje ve
v²ech osmi moºných mutacích: Afghánistán, Afgánistán, Afganistán, Afgha-

36



4 Morfologické kategorie

nistán, Afghanistan, Afganistan, Afghánistan, Afgánistan.
Kdybychom cht¥li i v takových p°ípadech rozli²ovat typy globálních mutací,

bylo by t°eba jejich hodnoty udávat i s místem v konkrétním lemmatu, kde
k rozli²ení typu dochází. Z uvedeného p°íkladu je ale z°ejmé, ºe takto podrobný
popis globálních mutací by byl pravd¥podobn¥ zbyte£ný. 8

4.2 Flektivní morfologické kategorie

Flektivní morfologická kategorie je taková kategorie, jejíº hodnoty se pro
jednotlivé slovní tvary jednoho paradigmatu li²í.
Následuje seznam �ektivních morfologických kategorií:

• Rod � GEN

• �íslo � NUM

• Duál � DUA

• Pád � CAS

• Osoba � PER

• Stupe¬ � DEG

• Negace � NEG

• Slovesný tvar � VRB

• Jmenný tvar p°ídavných jmen � NOM

• Stupe¬ intenzity slovesného d¥je � INT

• Typ sloºeniny � CMP

• Flektivní mutace � FMU

Probereme je nyní jednu po druhé. N¥které jsou tradi£ní a mají i tradi£ní
hodnoty, jiné jsme zavedli nov¥, n¥kde jsme dokonce pozm¥nili tradi£ní hod-
noty. V²e je pod°ízeno snadn¥j²í vyuºitelnosti p°i automatickém zpracování
£e²tiny p°i zachování ve²keré lingvistické informace, kterou hodnoty kategorií
nesou.
Ve vý£tu hodnot následujících kategorií bude na posledním míst¥ ob£as vy-

stupovat hodnota nazvaná �sdruºená hodnota�. Tím se myslí libovolná z hodnot
p°edcházejícího seznamu. Podobná hodnota jiº v praºském systému existuje.
Tam se v²ak bere jako prom¥nná, která p°ípadn¥ m·ºe být nahrazena jednou
z konkrétních hodnot (nap°. rod cizího slova podle p°ívlastkového rozvití).
P°i n¥kterých experimentech se s ní takto dokonce pracovalo � morfologická
zna£ka obsahující tuto hodnotu se rozepsala, aby v ní byly jen konkrétní hod-
noty, £ímº se rozpadla do mnoºství jednozna£ných zna£ek. My ale chápeme
sdruºenou hodnotu odli²n¥. V na²em pojetí znamená to, ºe hodnota dané

8Dokonce by se v podobných p°ípadech (tedy u nejednotného zápisu cizích vlastních jmen) dalo
uvaºovat o tom, ºe nebude spln¥no Zlaté pravidlo morfologie.
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kategorie se nedá a nikdy nep·jde rozli²it. P°ípady, kdy m·ºe daná katego-
rie nabývat více hodnot, °e²íme moºností p°i°azení více morfologických zna£ek
danému slovu. Tím se nahradí £áste£n¥ sdruºené hodnoty u kategorií rod, £íslo
a pád, které obsahuje praºský systém.

4.2.1 Rod (GEN)

Kategorie je relevantní pro podstatná jména, p°ídavná jména, n¥která zá-
jmena, n¥které £íslovky, p°echodníky a slovesa v p°í£estí £inném.

• M: muºský ºivotný

• I: muºský neºivotný

• F: ºenský

• N: st°ední

• X: sdruºená hodnota

Krom¥ tradi£ních hodnot zachováváme i jiº zavedenou korpusovou praxi
z praºského i brn¥nského systému a rozli²ujeme dva muºské rody. Pravd¥-
podobn¥ p°irozen¥j²í by bylo mít jen jeden muºský rod a ºivotnost vyjád°it
pomocí dal²í kategorie. Nechceme v²ak zavád¥t nové kategorie zbyte£n¥, kdyº
se zdá, ºe sou£asné pojetí ne£iní problémy.

4.2.2 �íslo (NUM)

Kategorie je relevantní pro podstatná jména, p°ídavná jména, n¥která zá-
jmena, n¥které £íslovky, slovesa a kondicionálové £ástice a spojky.

• S: jednotné

• P: mnoºné

• X: sdruºená hodnota

Tradi£ní hodnota duál, která byla zachována i na Konkláve, se v na²em
návrhu stává samostatnou kategorií.

4.2.3 Duál (DUA)

Kategorie je relevantní pro duálová podstatná jména (viz dále) a slova s ad-
jektivním sklo¬ováním.

• +

• undef

V mluvnicích £eského jazyka se o duálu mluví jako o t°etí hodnot¥ katego-
rie �íslo. Aniº bychom cht¥li jakkoli napadat tento fakt, navrhneme na duál
jiný pohled, který usnadní automatické zpracování £eského jazyka. Zd·raz¬u-
jeme, ºe nám jde o zjednodu²ení automatických analýz, nikoli o zpochyb¬ování
lingvistických tradic.
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Motivace

Hodnota duál kategorie �íslo má nep°íjemnou vlastnost, zp·sobuje totiº v n¥-
kterých p°ípadech neplatnost jedné ze základních syntaktických vlastností £e²-
tiny, a to shody v £ísle.
Nap°. ve v¥tách (32) a (33) z korpusu (P v závorce znamená plurál, D duál):

zájem v²ak vzbudil svými(P) dv¥ma(D) knihami(P) (32)
hled¥la na ni up°enýma(D), nevidoucíma(D) o£ima(D), které(P) ani
nezamrkaly(P)

(33)

�íslovka dv¥ma z prvního p°íkladu je v duálu (D), p°estoºe zájmeno svými i
substantivum knihami jsou v £ísle mnoºném (P). Vzhledem k tomu, ºe £íslovka
dva/dv¥ ve skute£nosti ºádné mnoºné £íslo nemá, stalo se zvykem povaºovat
v²echny duálové tvary této £íslovky za tvary mnoºného £ísla. Pokud p°ijmeme
tuto tezi, shoda tu samoz°ejm¥ je.
Ve druhém p°ípad¥ bychom o£ekávali shodu v £ísle mezi podstatným jménem

o£ima a vztaºným zájmenem které, uvozujícím vedlej²í v¥tu, podobn¥, jako ve
v¥t¥ (34):

Podívala se na n¥ho brýlemi(P), které(P) v tu chvíli byly(P) velmi
jasné.

(34)

Shody bychom mohli dosáhnout dv¥ma zp·soby:

1. bu¤ p°ipustíme, ºe slovní tvar které m·ºe být krom¥ mnoºného £ísla i
v duálu,

2. nebo prohlásíme v²echny duálové tvary za mnoºné £íslo.

První varianta by ov²em znamenala, ºe bychom museli pro v²echna vztaºná
zájmena ve v²ech pádech p°ipustit dvojí hodnotu � mnoºné £íslo a duál. Dal²í
d·sledek by byl je²t¥ revolu£n¥j²í � kv·li shod¥ podm¥tu s p°ísudkem bychom
museli totéº ud¥lat se v²emi slovesy v mnoºném £ísle. Tato varianta se tedy
zdá nep°ijatelná.
Druhé °e²ení nám p°ipadá rozumn¥j²í, musíme ho ale roz²í°it, protoºe úplná

ztráta hodnoty duál by nám p°inesla zase jiné problémy. P°edev²ím by se ztratil
rozdíl mezi tvary p°ídavných jmen, zájmen, £íslovek a n¥kterých podstatných
jmen s koncovkami -mi a -ma v 7pl. Zavádíme tedy novou kategorii Duál
s jedinou hodnotou +.
Tuto hodnotu mají

• podstatná jména, která tvo°í duální tvary v 7pl, a to ve v²ech pádech
mnoºného £ísla. Jde o lemmata (v závorce je uveden tvar pro 7pl): oko
(o£ima), ucho (u²ima), ruka (rukama), noha (nohama), o£i£ko (o£i£-
kama), o£ko (o£kama), ou²ko (ou²kama), ru£i£ka (ru£i£kama), ru£ka (ru£-
kama), noºi£ka (noºi£kama), noºka (noºkama). Nadále jim budeme °íkat
duálová slova. Mezi duálová slova neza°azujeme koleno, rameno ani prso,
p°estoºe také tvo°í duálové tvary, a to v 2pl a 6pl. Ty v²ak nezp·sobují
problémy se shodou. Viz téº dále.

39



4 Morfologické kategorie

• p°ídavná jména, zájmena a £íslovky s adjektivním sklo¬ováním v£etn¥
základních £íslovek dva, oba, t°i a £ty°i, ale jen v 7. pád¥ mnoºného £ísla.
Tyto slovní tvary mají v 7pl bu¤ hodnotu kategorie DUA=undef (nap°.
pro koncovku -mi (krásnými)), nebo DUA=+ (nap°. pro koncovku -ma
(krásnýma)). Dv¥ moºnosti duálové hodnoty, totiº + a undef, mají i
tvary vztaºných zájmen jimiº, jejichº a jehoº v mnoºném £ísle, p°estoºe
se slovní tvary duálu neli²í od prostého mnoºného £ísla. Viz p°íklady dále.

Kladnou hodnotu duálu m·ºe mít v 7. pád¥ mnoºného £ísla i £íslovka t°i,
tvar t°ema, p°estoºe ji ºádná nám známá mluvnice jako moºnost neuvádí,
viz nap°. 2. díl Mluvnice £e²tiny ((Akademická mluvnice)) na str. 405).
Podle této mluvnice by tedy bylo správné nap°. pon¥kud absurdní spojení
t°emi nohama.

4.2.3.1 Odbo£ka ke shod¥

I kdyº na²e práce pojednává o morfologii, povaºujeme za vhodné se na tomto
míst¥ dotknout otázky shody, abychom podrobn¥ji vysv¥tlili práv¥ navrºené
°e²ení duálu. Shoda v £ísle se nyní rozpadá na shodu v £ísle a shodu v duálu.9

Shoda v £ísle se na²ím návrhem výrazn¥ zjednodu²í. Nap°. ve v¥t¥

O£i (P) se dívaly (P) (35)

z·stává zachovaná shoda v £ísle a nevadí, ºe o£i mají hodnotu Duálu + (nadále
budeme zna£it D+) a dívaly nemají hodnotu Duálu ºádnou (v následujících
n¥kolika p°íkladech budeme tento stav zna£it D-).
V na²ich p°íkladech dostáváme:

zájem v²ak vzbudil svými(P D-) dv¥ma(P D+) knihami(P D-) (36)
hled¥la na ni up°enýma(P D+), nevidoucíma(P D+) o£ima(P D+),
které(P D-) ani nezamrkaly(P D-)

(37)

Shoda v £ísle je v²ude jednodu²e zachována.
Shoda v duálu se vyºaduje pouze u vý²e vyjmenovaných slov, a to jen v 7pl.

tmavé (P D-) o£i (P D+), ale tmavýma (P D+) o£ima (P D+) (38)
o£ima (P D+), kterýma (P D+) (39)
o£i (P D+), kterýma (P D+) (40)
o£i (P D+), kterými (P D-).. ²patn¥, není shoda v duálu, p°estoºe je
to 7.pád.

(41)

o£ima (P D+), které (P D-).. dob°e, není 7.pád (42)
o£ima (P D+), jimiº (P D+) (43)
jejichº (P D+) o£ima (P D+) (44)

9Nezabýváme se shodou v rod¥, která ne£iní potíºe, i kdyº v na²ich p°íkladech vystupují o£i, které
jsou v jednotném £ísle rodu st°edního a v mnoºném rodu ºenského. Podobnou vlastnost mají i
u²i.
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V posledních dvou p°íkladech (43) a (44) mohou mít vztaºná zájmena sa-
moz°ejm¥ i hodnotu kategorie Duál nede�novanou, ale v t¥chto konkrétních
kontextech je jejich hodnota kladná.
V p°íklad¥ (36) je sice tvar dv¥ma v duálu, ale shoda se nevyºaduje, nebo´

podstatné jméno kniha nepat°í mezi duálová slova.
Pro úplnost je t°eba zde dodat, ºe duál se projevuje je²t¥ v 2pl a 6pl násle-

dujících t°í lemmat st°edního rodu: rameno (ramenou), koleno (kolenou), prso
(prsou). Vzhledem k tomu, ºe se vyskytují i nespisovné tvary ramenech, kole-
nech a alternativní prsech (zde ale dochází k nerozli²itelné homonymii s pod-
statným jménem prs), stanovujeme i v t¥chto p°ípadech pro rozli²ení kladnou
hodnotu kategorie Duál, která v²ak nemá pro shodu praktický význam. Shodu
v duálu sta£í poºadovat skute£n¥ jen u duálových slov v 7pl.
P°íklady:

na svých (P D-) kolenou (P D+)
se svými (P D-) koleny (P D-)

4.2.4 Pád (CAS)

Kategorie je relevantní pro podstatná jména, p°ídavná jména, zájmena, £ís-
lovky a p°edloºky. U p°edloºek je význam kategorie Pád pon¥kud odli²ný �
vyjad°uje rekci. V tomto p°ípad¥ to sice není morfologická kategorie, av²ak její
p°i°azení p°edloºkám je velmi uºite£né.

• 1 aº 7

• X: sdruºená hodnota

Hodnoty pádu jsou tradi£ní, není t°eba se jimi dále zabývat.

4.2.5 Osoba (PER)

Kategorie je relevantní pro zájmena, slovesa, kondicionálovou £ástici by a kon-
dicionálové spojky aby, kdyby.

• 1 aº 3

• v: vykání

Hodnota v není tradi£ní. Ukazuje se, ºe p°i analýze text· £iní zna£ný problém
rozpor mezi mnoºným £íslem zájmena vy (£asto psáno jako Vy) a jednotným
£íslem minulého p°í£estí slovesa (vy jste mluvil, vy byste mluvil), pasiva (vy
jste chycen), p°ípadn¥ p°ídavného jména po spon¥ (vy jste sám, vy jste hezká).
Rosen a Saloni v (Rosen � Saloni, 2006) navrhují zahrnout tato tzv. honori�ka
do slovesného paradigmatu, kde se z nejasných d·vod· tradi£n¥ neuvád¥jí.
Stejný názor je vyjád°en i v práci Panevové ((Panevová, 2008)).
Navrhujeme tedy zavést krom¥ t°í klasických hodnot kategorie Osoba je²t¥

hodnotu £tvrtou, tzv. vykání. P°i°azujeme jí kód v.
Krom¥ hodnoty PER=2 mají tedy ur£itá zájmena vy a vá² také hodnotu

v (PER=v). Jde zde o pravidelnou homonymii. Stejná homonymie nastává i
v prézentu sloves (vy rádi zpíváte � vy rád zpíváte).
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Panevová se ve své práci (Panevová, 2008) zabývá je²t¥ otázkou, zda m·ºe
být honorativ také v mnoºném £ísle, jestliºe vykáme celé skupin¥ osob, p°í-
padn¥ jen n¥komu ze skupiny. Nenachází v²ak na ni jednozna£nou odpov¥¤.
Zájmena vy a vá² jako honori�ka (PER=v), tedy mohou být jak v jednot-

ném, tak v mnoºném £ísle. Jsou-li v mnoºném £ísle, homonymii nelze vy°e²it
jinak neº ze sémantiky kontextu. V p°íklad¥ (45) mají tedy tvary vy a jste
jednozna£né hodnoty kategorie PER, nebo´ NUM=S, zatímco v p°íklad¥ (46)
jsou moºné hodnoty kategorie PER dv¥.
vy (PER=v NUM=S) jste (PER=v NUM=S) mluvil (NUM=S) (45)
vy (PER=v/2 NUM=P) jste (PER=v/2 NUM=P) mluvili (NUM=P) (46)

4.2.6 Stupe¬ (DEG)

Kategorie je relevantní pro p°ídavná jména a p°íslovce.

• 1: pozitiv

• 2: komparativ

• 3: superlativ

• s: typ sebe + komparativ

U stup¬ování se vedou spory, zda pat°í do morfologie, nebo spí²e do slovo-
tvorby, viz nap°. ob²írné pojednání (Karlík � Hladká, 2004) s argumenty pro
ob¥ za°azení. Pro morfologickou analýzu i syntézu je d·leºité, aby bylo moºno
zachytit v²echny slovní tvary a p°i°adit jim rozumné hodnoty. Za°azujeme tedy
kategorii Stupe¬ mezi morfologické, a to �ektivní kategorie.
První t°i hodnoty, vyjád°ené £ísly, nepot°ebují komentá°.
Poslední hodnota, tedy s, v²ak není b¥ºná. Nikde se do stup¬ování nepo-

£ítá. Týká se slov typu sebekrásn¥j²í, sebekrásn¥ji. Tvo°ení p°ídavných jmen a
p°íslovcí tímto zp·sobem je v²ak velmi pravidelné a týká se v²ech stup¬ova-
telných lemmat. Je tedy p°irozené zachytit takto vytvo°ené tvary s lemmatem
spole£ným i pro stup¬ované tvary.
V dosavadní praxi se tyto typy p°ídavných jmen a p°íslovcí lemmatizují jako

samostatné jednotky, nap°. λ(sebemen²í) = sebemen²í. Mnoho takových slov
nap°. v praºském morfologickém slovníku není, a tak z·stávají nerozpoznána.
Vzhledem k naprosté pravidelnosti jejich tvo°ení, vysoké produktivit¥ a zjevné
p°íslu²nosti k pozitivu p°ídavného jména £i p°íslovce je p°irozené je za£lenit
do paradigmatu p°íslu²ného pozitivu. Kategorie Stupe¬ nám pro takový popis
p°ipadá nejvhodn¥j²í. Pokra£ovat v £íselné stup¬ovací °ad¥, jak by se na první
pohled mohlo zdát p°irozené, nám v²ak nep°ipadá vhodné, nebo´ slova typu
sebekrásn¥j²í nezapadají logicky do °ady 1., 2. a 3. stupn¥. Mají totiº odli²ný
význam. Proto jsme zvolili pro tento typ kód mimo £íselnou °adu10.

10Ale jak uº bylo n¥kolikrát zd·razn¥no, není to podstatné. Jde samoz°ejm¥ o pouhý kód.
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4.2.7 Negace (NEG)

Kategorie je relevantní pro slovesa, p°ídavná jména, p°íslovce a (v omezené
mí°e i) pro podstatná jména (hlava nehlava).
Má tyto hodnoty:

• N: pro záporné slovní tvary, které za£ínají záporkou ne-

• A: pro ostatní slovní tvary

V p°ípad¥ negace dochází u n¥kterých ajdektiv, substantiv a sloves ke spo-
r·m, zda existují pozitivní tvary £i nikoliv. Souvisí to i s lemmatizací � má
být lemmatem záporných tvar· základní tvar v pozitivním, nebo negativním
tvaru? Tento problém se týká i lemmatizace, zabývali jsme se jím tedy i v ka-
pitole 2.
Uve¤me n¥kolik dal²ích p°íklad·:
Substantivum nep°ítel je sice opakem slova p°ítel, ale v¥t²inou se jiº takto

nechápe, proto by m¥lo být lemmatizováno jako nep°ítel, s hodnotou NEG=A.
Nemoc není opakem moci, i zde jde o dv¥ lemmata, ob¥ s hodnotou NEG=A.
Podobn¥ na tom je p°ídavné jméno nesmyslný. I zde jsou dv¥ lemmata �

smyslný i nesmyslný, ob¥ s NEG=A.
Jsou ale i slova, která jsou sporná, nap°. adverbium nekale (viz téº oddíl

2.2.2).
Nejjednodu²²í by bylo technické °e²ení, kdy by se prohlásilo, ºe v²echna slova

s p°edponou ne-mají hodnotu kategorie NEG=N a lemma se rovná základnímu
slovnímu tvaru bez p°edpony ne-. Uv¥domujeme si v²ak, ºe takové °e²ení by
se setkalo s velkou nevolí na stran¥ v¥t²iny uºivatel· korpus·, proto necháme
rozhodnutí na správci konkrétního slovníku.

4.2.8 Slovesný tvar (VRB)

Kategorie je relevantní pro slovesa, p°ídavná jména (pasivum), £ástice a spojky
(kondicionál).

• P: indikativ prézentu (kolíbá)

• B: budoucí £as (ponese, bude)

• F: in�nitiv (otev°ít)

• I: imperativ (pe£)

• L: p°í£estí £inné (strouhal)

• T: p°í£estí trpné (zav°en)

• K: kondicionál (aby, kdyby, by)

• p: p°echodník p°ítomný (starajíc)

• m: p°echodník minulý (vstoupiv)
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Podobnou mnoºinu hodnot má i brn¥nský systém pro kategorii Mód. I Kon-
kláve se rozhodlo, ºe nebude kódovat tradi£ní kategorie sloves jako je �as a
Slovesný rod, protoºe existuje jen n¥kolik málo smysluplných kombinací hodnot
t¥chto kategorií. V praºském systému to byly kombinace hodnot t°í kategorií,
a to Detailní ur£ení slovního druhu (SUBPOS � pozice 2), �as (TENSE �
pozice 9) a Aktivum/pasivum (VOICE � pozice 12). Jediné kombinace, které
se mohly vyskytnout, uvádí tabulka 4.6.

�íslo pozice
2 9 12

Stru£ná vysv¥tlivka

? B P A p°ítomný £as
? B F A budoucí £as
? f - - in�nitiv
? i - - imperativ
? p R A p°í£estí £inné (v£etn¥ p°idaného -s)

s H P pasivní p°í£estí se zakon£ením -s
? s X P pasivní p°í£estí
? e - - p°echodník p°ítomný
? m - - p°echodník minulý

c - - kondicionál slovesa být
q R A min. £as archaický (vstal´)
t F A archaický budoucí £as s -´ (budu´)
t P A archaický p°ítomný £as s -´ (dávám´, ale i poradím´)

Tabulka 4.6: Jediné moºné kombinace 2., 9. a 12. pozice praºského systému.

Kombinace hodnot, u nichº je v tabulce 4.6 uvedena hv¥zdi£ka (?), jsme
sdruºili do jedné hodnoty nové kategorie, kterou nazýváme Slovesný tvar.
�ádky tabulky bez hv¥zdi£ky probereme postupn¥:
�ádka s názvem �pasivní p°í£estí se zakon£ením -s� zahrnuje slova typu rytas,

propu²t¥nas. V korpusu SYN se 600 miliony slov jsme takových slov na²li 121,
av²ak v²echny jsou bu¤ ²patn¥ ozna£kovány, nebo jde o p°eklepy. Kdyby se
n¥kdy takový tvar vyskytl, bude se jednat o slovesnou sloºeninu (viz kapitolu
o sloºeninách 6).
�ádka, nazvaná �kondicionál slovesa být�, ozna£uje slovní tvary by, bys, bych,

bychom, byste. Tyto slovní tvary pojednáváme ve zvlá²tní kapitole 5 spolu s dal-
²ími dv¥ma kondicionálovými lemmaty aby a kdyby. Na tomto míst¥ je pouze
t°eba upozornit, ºe nov¥ zavedená hodnota Kondicionál (K) není relevantní
pro slovesa, ale pro spojky (aby, kdyby) a £ástice (by).
Poslední t°i °ádky, kde je na druhé pozici q nebo t, jsou archaické, s -´ na

konci slovního tvaru. Zde není t°eba zvlá²tní zna£ky. Rozdíl oproti slovnímu
tvaru bez -´ zachycujeme pomocí kategorie Flektivní mutace FMU (viz kap.
o mutacích 3).
Místo uvedených t°í kategorií (pozic praºského systému) jsme se tedy roz-

hodli zavést jednu, jejíº hodnoty budou odpovídat v²em jejich moºným kombi-
nacím. Kupodivu je jich jen 8 � ty, co jsou v tabulce 4.6 ozna£eny hv¥zdi£kou.
Tyto kombinace se tedy staly hodnotami nové kategorie nazvané Slovesný
tvar. K nim p°idáváme devátou hodnotu Kondicionál, která je v²ak odli²ná
od kondicionálu, uvedeného v tabulce 4.6 na 4. °ádku zdola.
Na chvíli se zastavme u n¥kterých hodnot kategorie Slovesný tvar.
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P°í£estí trpné Tato hodnota kategorie Slovesný tvar se neur£uje u slovního
druhu sloveso. V na²em novém návrhu jsme totiº v²echna p°í£estí trpná za°adili
mezi jmenné tvary p°ídavných jmen. Formáln¥ se tak chovají a £asto je velmi
obtíºné rozli²it, zda jde o p°í£estí trpné slovesa, nebo o jmenný tvar p°ídavného
jména. Pro p°ídavná jména hovo°í i fakt, ºe u p°í£estí trpného se m·ºe m¥nit,
by´ velmi omezen¥, pád. Ve v²ech rodech i £íslech m·ºe vystupovat v akuzativu,
jak ukazují p°íklady (47) aº (54):

Za hodinu jsme m¥li p°ipravenu hromadu klestí (47)
... m¥l najatu restauraci (48)
Hranol má hranu podstavy rovnu a=24 cm (49)
... máme... hotovu dokumentaci (50)
Psychotesty jiº máme hotovy (51)
Základní návrh chceme mít hotov v b°eznu. (52)
Musíme mít p°ipraven mírový plán (53)
Budeme mít p°ipravena i vodní d¥la. (54)

P°esto, ºe p°í£estí trpné od slovesa vzniklo, tvo°í protiklad k p°í£estí £in-
nému a v¥t²inou vystupuje ve v¥t¥ v její p°ísudkové £ásti, formáln¥ je moºné
ho vºdy nahradit jmenným tvarem p°ídavného jména. Vzhledem k obtíºné
rozli²itelnosti je jednodu²²í, kdyº ho vºdy povaºujeme za p°ídavné jméno.
Kv·li zachování t¥sné vazby ke slovesu v²ak vypl¬ujeme u t¥ch jmenných

tvar· p°ídavných jmen, která jsou zárove¬ p°í£estím trpným, i tuto hodnotu
kategorie Slovesný tvar. Nap°íklad tedy slovní tvar otev°en má tyto morfo-
logické hodnoty:
POS=A, (Slovní druh: p°ídavné jméno)
SUB=S, (Poddruh: deverbativní)
GEN=M/I, (Rod: muºský ºivotný nebo neºivotný)
NUM=S, (�íslo: jednotné)
CAS=1, (Pád: 1)
VRB=T, (Slovesný tvar: p°í£estí trpné)
NEG=A, (Negace: pozitiv)
lemma=otev°ený

Bude-li t°eba vytvo°it dotaz na vyhledání v²ech sloves, v£etn¥ p°í£estí trp-
ných, lze to u£init takto: POS=V ∨ (POS=A ∧ VRB=T)11.

Sloºené slovesné tvary Sloºené slovesné tvary neur£ujeme jako celek. Jsme si
v¥domi, ºe by bylo vítané, kdybychom rozpoznali ve v¥t¥ sloºené slovesné tvary,
ale tato úloha p°esahuje rámec morfologie. Jak uº jsme zd·raznili na za£átku,
zabýváme se jednotlivými slovy, nikoli jejich kombinacemi. Z toho d·vodu také
nemohou mít nedokonavá slovesa nikdy hodnotu kategorie VRB=B (budoucí
£as).

11Vyhledají se v²echna slovesa (POS=V) a ta p°ídavná jména (POS=A), která jsou sou£asn¥ slo-
vesným trpným rodem (VRB=T).
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Budoucí £as Hodnota budoucí £as se týká jen tvar· budoucího £asu slovesa
být (tedy budu, bude², bude, budeme, budem, budete, budou) a dokonavých
sloves tvo°ících budoucí £as pomocí p°edpony po-.
V²echna ostatní dokonavá slovesa, by´ sémanticky vyjad°ující budoucí £as,

mají hodnotu indikativ prézentu (VRB=P). Tedy: nesu (VRB=P), ponesu
(VRB=B), ale p°inesu (VRB=P).
Nedokonavá slovesa tvo°í budoucí £as pouze ve sloºených slovesných tvarech,

ta tedy nemají VRB=B nikdy (viz p°edchozí odstavec).

Kondicionál Tato hodnota popisuje tvary £ástice by a spojek kdyby a aby.
Podrobn¥ o kondicionálu pojedáváme v kapitole 5.

P°echodníky P°echodník p°ítomný ur£ujeme pouze u nedokonavých sloves,
p°echodník minulý pouze u sloves dokonavých. U obouvidých sloves se mohou
vyskytovat oba typy p°echodník·. Podobn¥ p°echodníky pomocného slovesa
být mohou být bu¤ p°ítomné (jsa, jsouc, jsouce mají VRB=p), nebo minulé
(byv, byv²i, byv²e mají VRB=m).
Oproti sou£asnému praºskému systému vypou²tíme moºnost tvo°ení p°e-

chodníku p°ítomného pro dokonavá slovesa, jakoºto zastaralý a uº dávno ne-
uºívaný slovesný tvar. P°i morfologické analýze jsme schopni takový tvar roz-
poznat a správn¥ ur£it pomocí guessru.

4.2.9 Jmenný tvar p°ídavných jmen (NOM)

Kategorie je relevantní pro p°ídavná jména.
Moºné hodnoty:

• J: jmenný tvar

• undef

Jmenné tvary p°ídavných jmen jsou v praºském systému popsány pomocí
2. pozice SUBPOS. P°i zb¥ºném pohledu by se mohlo zdát, ºe jmenný rod
je poddruhem p°ídavného jména. Toto za°azení bylo p°ijato i na Konkláve.
V tom p°ípad¥ bychom v²ak jmenný rod nemohli zahrnout pod spole£né lemma
dlouhého tvaru, nebo´ poddruh je kategorie globální. Jestliºe chceme, aby nap°.
λ(sláb) = λ(slabý) = {slabý}, musíme tuto kategorii vy£lenit zvlá²´.
Mezi jmenné tvary p°ídavných jmen po£ítáme i tvary p°í£estí trpného sloves,

nebo´ je £asto velmi obtíºné je od sebe rozli²it. Slovní tvar ukryt mohl být
odvozen jak z p°ídavného jména ukrytý, tak ze slovesa ukrýt. Podobn¥ slovní
tvar spokojen m·ºeme chápat jako odvozeninu od spokojit i od spokojený.
Vzhledem k tomu, ºe se ve v¥t¥ chovají tyto tvary stejn¥ jako jmenné tvary
ostatních p°ídavných jmen jmenných (nap°. mlád), mají dokonce omezenou
�exi (4. pád v²ech rod· i £ísel), za°azujeme je do této kategorie. Z toho speciáln¥
vyplývá, ºe jejich slovní druh není sloveso, ale p°ídavné jméno.
Abychom v²ak zachytili v popisu jejich slovesný charakter, je pro n¥ re-

levantní �ektivní morfologická kategorie Slovesný tvar, a to s hodnotu T
(p°í£estí trpné). Uv¥domujeme si, ºe toto °e²ení není zcela v souladu s b¥º-
ným chápáním slovesného trpného rodu, ale poda°ilo se nám tak jednozna£n¥
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popsat sporné p°ípady, kdy není jasné, zda jde o p°ídavné jméno £i o sloveso,
aniº by se tím ztratila jakákoliv informace. Viz téº 4.2.8.

4.2.10 Stupe¬ intenzity slovesného d¥je (INT)

Kategorie je relevantní pro slovesa12.
V oddíle 2.2.1.2 jsme upozornili na pravidelné tvo°ení zvratných podob ne-

dokonavých sloves pomocí ur£itých p°edpon. Ukázali jsme, ºe s takto vytvo-
°enými tvary by se nem¥lo zacházet jako se samostatnými slovesy, a za°adili
jsme je pod lemma jejich nepre�govaného základního slovesa. Pomocí kategorie
INT odli²íme tvary základního slovesa od z n¥ho odvozených zvratných sloves
pre�govaných.
Hodnoty jsou:

• r: pro p°edponu roz-

• p: pro p°edponu po-

• z: pro p°edponu za-

• n: pro p°edponu na-

• v: pro p°edponu vy-

• u: pro p°edponu u-

4.2.11 Typ sloºeniny (CMP)

Tato kategorie je relevantní jen pro sloºeniny a pojednáme o ní v kapitole 6
o sloºeninách.

4.2.12 Flektivní mutace (FMU)

Flektivní mutace se projevují p°edev²ím pomocí koncovek a jsou v¥t²inou sys-
tematické. Podle de�nice se nikdy netýkají celého paradigmatu, vºdy jen n¥-
kterých kombinací hodnot gramatických kategorií. Systematické hodnoty kate-
gorie FMU jsou z velké £ásti zahrnuty p°ímo do ohýbacích vzor·, pojednáme
o nich tedy v kapitolách o vzorech. Mezi �ektivní mutace zahrnujeme i ne-
kodi�kované koncovky, které se v²ak b¥ºn¥ pouºívají, takºe by se do systému
paradigmat m¥ly zahrnout jako varianty (mutace) koncovek spisovných. Na
tento fakt poukázali uº v roce 1992 Sgall a Hronek (viz (Sgall � Hronek, 1992)).
P°íkladem je koncovka -ma v 7pl v²ech sklo¬ovaných slov, nebo pouºívání -ej-
u tvrdého adjektivního sklo¬ování. V sou£asném praºském systému nespisovné
varianty v¥t²inou zahrnuty jsou a my je zachováváme. Li²íme se jen v jejich
zna£ení.
K mutacím dochází navíc u v²ech slov, jejichº sklo¬ování kolísá mezi dv¥ma

vzory stejného rodu, nap°. stroj a hrad, muº a pán, kost a píse¬. N¥které
kombinace morfologických kategorií vytvo°í podle obou vzor· stejný slovní
tvar, u jiných je tvar odli²ný. Práv¥ tehdy je kategorie FMU relevantní.

12Dalo by se uvaºovat i o slovesných odvozeninách � deverbativech.

47



4 Morfologické kategorie

Toto v²ak není p°ípad lemmat s kolísajícím rodem (nap°. kredenc), viz po-
jednání (Brabcová, 2004). P°estoºe se z lingvistického hlediska m·ºe jednat
o varianty, není t°eba zde tvary odli²ovat pomocí kategorie FMU, nebo´ jsou
rozli²eny hodnotou kategorie Rod.
Systematické p°ípady variant (mutací) jsou uvedeny v kapitolách o vzorech.

Nechceme tvrdit, ºe jsme na ºádnou �ektivní mutaci nezapomn¥li. Vy£erpáva-
jící p°ehled £eské morfologie ani nebyl cílem této práce. Nabízíme v²ak zp·sob,
jak konzistentn¥ �ektivní mutace zachytit. Není problém neuvedený typ �ek-
tivní mutace do seznamu zahrnout. P°i kódování jejího typu sta£í dodrºet
podmínku jednozna£né hodnoty v rámci konkrétní kombinace morfologických
kategorií, jichº se mutace týkají.
Nesystematické mutace frekventovaných slov mohou mít své vlastní, speci-

�cké hodnoty, ostatní navrhujeme zna£it pomocí £íslic. Existuje-li nap°. lemma
X, u n¥hoº se vyskytnou dva r·zné slovní tvaryX1 aX2 se stejnými hodnotami
v²ech relevantních morfologických kategorií, m·ºeme poloºit FMU=1 pro X1

a FMU=2 pro X2, jestliºe typ mutace je neobvyklý a není pokryt standardním
£íselníkem.
Pro ilustraci se na tomto míst¥ se je²t¥ zmi¬me o n¥kolika nepravidelných,

le£ £etných mutacích.
Jde o tvary slovesa jít, které v p°ítomném a budoucím £ase a v imperativu

ztrácejí po£áte£ní j-, nap°. jdu � du, p·jdu � pudu, jd¥te � d¥te. P°i°azujeme
jim FMU=g. V první osob¥ mnoºného £ísla se zde dokonce kombinují dva druhy
mutace, oba �ektivní. Jeden je pravidelný, tedy ztráta koncového -e, druhý
nepravidelný, ztráta po£áte£ního j-: jdeme, deme, dem, jdem. Tato kombinace
hodnot gramatických kategorií lemmatu jít má tedy 4 r·zné �ektivní mutace,
jednu spisovnou, ostatní nespisovné.
Jiné nepravidelné �ektivní mutace jsou nap°. mí¬ a mén¥ pro lemma málo

a líp, lépe pro lemma dob°e. Zde m·ºeme vyuºít hodnot FMU=K pro krat²í
tvary mí¬, líp a FMU=D pro del²í tvary mén¥, lépe.
Mezi �ektivní mutace za°azujeme i mutace sklo¬ování osobních zájmen. Jde

o krátké a dlouhé tvary (tebe � t¥, mne � m¥, mn¥ � mi, jeho � jej ).
Odli²ujeme je op¥t hodnotami FMU=D a FMU=K.
Polský morfologický systém, vytvo°ený pro morfologickou anotaci korpusu

IPI PAN (viz (Przepiórkowski, 2004)) zavádí pro zachycení této variability
zvlá²tní morfologickou kategorii �Accentability�. My jsme se rozhodli vyuºít
kategorie Flektivní mutace. D·vodem je p°edev²ím ur£itá ²etrnost � za-
vedení nové kategorie nám p°ipadá zbyte£né, kdyº je moºno vyuºít v tomto
p°ípad¥ jinak nevyuºitou kategorii FMU, která je i tak velmi nesourodá.
Osobní zájmena pro 3. osobu jednotného i mnoºného £ísla, tedy on, ona, ono,

oni, ony také mají mutace. P°edchází-li t¥mto zájmen·m p°edloºka, m¥ní se ve
v²ech pádech po£áte£ní j- na n-, p°ípadn¥ je- na n¥-. Dostáváme tedy dvojice
jeho � n¥ho, jej � n¥j, ji � ni, jimi � nimi atd. s hodnotami FMU=J a
FMU=N.
I tyto mutace °e²í v Polsku pomocí zvlá²tní kategorie, �Post-prepositionality�.

D·vod, pro£ jsme zvolili °e²ení pomocí kategorie Flektivní mutace ,je stejný
jako v p°edchozím p°ípad¥.
Pro 4. pád jednotného £ísla lemmatu on tak máme dokonce 5 r·zných slov-
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ních tvar·: ho, jeho, n¥ho, jej, n¥j 13, s hodnotami po °ad¥ FMU=K, Dj, Dn,
Kj, Kn).
P°i ozna£ování hodnot kategorie Flektivní mutace v¥t²inou nep°i°azujeme

hodnotu mutacím, které se uºívají v psaném textu nejb¥ºn¥ji. Povaºujeme je
za tzv. nulové mutace. Alternativní p°ístup by mohl v²em takovým mutacím
p°i°adit FMU=0, coº ale povaºujeme za zbyte£né.
Námitka, ºe práv¥ popsaný zp·sob ozna£ování mutací je sloºitý, je správná.

Vzhledem k tomu, ºe jde o problém velmi rozsáhlý a mnohotvárný, domníváme
se, ºe jednoduché °e²ení ani neexistuje. Na²ím cílem bylo navrhnout jedno-
zna£né rozli²ení mutací slovních tvar· a lemmat, aby vºdy mohlo být spln¥no
Zlaté pravidlo morfologie. Tohoto cíle jsme z°ejm¥ dosáhli.
Pokud by si uºivatelé slovníku, potaºmo korpus· pomocí slovníku anotova-

ných, p°áli mít hodnoty mutací jiné, je moºno navrºené hodnoty ohodnotit
podle n¥jakého kritéria (nap°. podle kritizovaného stylového p°íznaku) a toto
hodnocení vloºit jako hodnoty do speciální nové kategorie. Tím by se r·zné
hodnoty mutací sdruºily do n¥kolika t°íd, podle p°ání uºivatel·.

Poznámka: Syntaktický slovní druh (SYN)

Na Konkláve se hovo°ilo téº o kategorii Syntaktický slovní druh. Byla vy-
mezena pom¥rn¥ vágn¥:
Syntaktický slovní druh je kategorie, která vyjad°uje, jak se dané slovo ob-
vykle chová v rovin¥ povrchové syntaxe.
Tato kategorie m¥la usnadnit práci na pravidlové desambiguaci,
V novém návrhu od zavedení této kategorie v rámci morfologie upou²tíme,

nebo´ ve skute£nosti nejde o kategorii morfologickou. Neslouºí totiº k popisu
slovních tvar·, jedná se o kategorii syntaktickou. Je sice pravda, ºe n¥které
kategorie, které jsme jiº zavedli, také nejsou zcela morfologické (nap°. kategorie
Poddruh), ale pomáhají p°i popisu jednotlivých slovních tvar·. Krom¥ toho
také rozli²ují relevantnost dal²ích kategorií. Kategorie Syntaktický slovní
druh, která m¥la být relevantní pro v²echny slovní druhy, v²ak ºádné rozli²ení
na morfologické rovin¥ nep°iná²í.

4.3 Morfologická zna£ka

Morfologická zna£ka je kód, pomocí n¥hoº lze jednozna£n¥ ur£it hodnoty v²ech
relevantních morfologických kategorií pro daný slovní tvar.
V úvodní kapitole jsme prohlásili, ºe se konkrétní podobou morfologické

zna£ky zabývat nechceme. Kdybychom cht¥li být d·slední, tento oddíl o morfo-
logické zna£ce bychom v·bec do své práce neza°azovali. Morfologické kategorie
a jejich hodnoty, jak jsme je zavedli v p°edchozích oddílech, je moºné pouºít
k vytvo°ení jakéhokoli kódu. Abychom si zjednodu²ili práci s vyjmenováváním
kategorií a jejich hodnot v následujících kapitolách, p°ece jen morfologickou
zna£ku zavedeme.
Následující popis morfologické zna£ky je tedy t°eba brát jako p°íklad, jak

také je moºno morfologické kategorie kódovat. Pro konkrétní aplikace je moºno
pouºít jen n¥které morfologické kategorie, nap°. jen kategorie POS. Takovým

13Tvary typu do¬, za¬ sem nepo£ítáme, to jsou podle nového návrhu sloºeniny s jiným lemmatem.
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4 Morfologické kategorie

kód·m uº nebudeme °íkat morfologická zna£ka, protoºe nekódují v²echny rele-
vantní morfologické kategorie, ale ve speciálních p°ípadech mohou být i takové
kódy uºite£né.
Morfologická zna£ka musí být jednozna£ná, aby bylo moºno podle ní rozli²it

rozdílné hodnoty morfologických kategorií. Teoreticky by bylo moºno v²echny
kombinace hodnot morfologických kategorií n¥jakým zp·sobem o£íslovat a jako
kódu pouºívat £ísel. Takové kódování je samoz°ejm¥ neºádoucí, nebo´ není
ani tro²ku intuitivní. P°edpokládáme, ºe hodnoty morfologických kategorií se
vyuºijí k sestavení takového kódu, ze kterého p·jdou jednodu²e vy£íst.
Základní typy morfologických zna£ek pouºívaných pro £e²tinu jsou:

• pozi£ní
• kompaktní
• hodnotový

P°íkladem pozi£ní zna£ky je dosavadní morfologická zna£ka praºská. Má jed-
notnou délku 15 pozic a kaºdá její pozice kóduje jednu konkrétní kategorii (viz
(Haji£, 2004)). Je z°ejmé, ºe pozi£ní zna£ky �plýtvají místem�, protoºe neexis-
tuje slovní tvar, pro který by bylo v²ech 15 kategorií relevantních. Na druhou
stranu se s ním dob°e pracuje, nebo´ kaºdá kategorie má ve zna£ce své nem¥nné
místo.
Praºský systém pouºívá i tzv. kompaktní zna£ky (viz téº (Haji£, 2004)), které

jsou utvo°eny tak, aby obsahovaly pouze hodnoty relevantních morfologických
kategorií, a p°itom z·staly jednozna£né. Tento typ zna£ek ²et°í místem, je v²ak
mén¥ p°ehledný.
P°íkladem hodnotového typu je zna£ka brn¥nská (viz (Sedlá£ek, 1999)). Její

délka je prom¥nlivá, av²ak vºdy sudá, nebo´ obsahuje vºdy dvojici 〈název ka-
tegorie, její hodnota〉 pro kaºdou morfologickou kategorii relevantní pro daný
slovní tvar.
V na²em návrhu morfologické zna£ky pouºijeme pozi£ní typ a typ hodnotový.

Pozi£ní typ nám p°ipadá p°ehledn¥j²í pro zachycení hodnot morfologických ka-
tegorií. Hodnotový typ má proti pozi£nímu tu výhodu, ºe je snadné ho roz²í°it
tak, aby mohly mít kategorie více hodnot. Proto ho vyuºijeme pro kódování
hodnot mutací, a to jak globálních (kategorie GMU), tak �ektivních (kategorie
FMU).
Morfologickou zna£ku rozd¥líme na dv¥ £ásti, globální a �ektivní. De�novali

jsme celkem 6 globálních morfologických kategorií a 12 �ektivních. Z tohoto
celkového po£tu vyjmeme kategorie Globální mutace a Flektivní mutace,
protoºe ty kódujeme jinak (viz kap. 3). Zbylých 5 globálních a 11 �ektivních
kategorií zakódujeme do pozi£ní zna£ky takto: 1. aº 5. pozice tvo°í globální
£ást morfologické zna£ky a obsahuje hodnoty t¥chto kategorií:

1. POS
2. SUB
3. FCE
4. ASP
5. ABR
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Druhá, �ektivní £ást zna£ky, tedy pozice 6 aº 16, obsahuje po °ad¥ hodnoty
t¥chto kategorií:

6. GEN
7. NUM
8. CAS
9. DUA
10. PER
11. DEG
12. NEG
13. VRB
14. NOM
15. CMP
16. INT

4.4 Relevantnost kategorií

V kapitole 4 jsme vyjmenovali v²echny kategorie, které popisují v na²em pojetí
£eské slovní tvary. Ne v²echny kategorie jsou v²ak relevantní pro v²echny slovní
tvary. Relevantnost kategorie závisí p°edev²ím na kategorii Slovní druh, £asto
je²t¥ na kategorii Poddruh a na kategorii Slovesný tvar.
Mnoºiny kategorií relevantních pro jednotlivé dvojice hodnot POS a SUB

jsou p°ehledn¥ zachyceny v tabulce 4.7. �íslování v první °ádce se odkazuje
k pozicím v návrhu morfologické zna£ky. Relevantní kategorie jsou vypln¥ny
znakem ⊕. Znak 	 v n¥kterých bu¬kách tabulky znamená, ºe tato kategorie
je relevantní pouze n¥kdy:
U zájmen záleºí nejen na konkrétní kombinaci hodnot kategorií Poddruh a

Funkce, ale i na konkrétním lemmatu, která kategorie je relevantní. Nap°.
u substantivního ur£itého lemmatu já není zvykem ur£ovat rod, zatímco u
lemmatu on, které je rovn¥º substantivní ur£ité, ano. Pouze kategorie Pád je
relevantní pro v²echna zájmena.
Podobné je to u £íslovek. �íslovky 1 aº 4 mohou vyjad°ovat duál, ostatní

substantivní ur£ité £íslovky ne. �íslovky 1 a 2 navíc vyjad°ují i rod.
�íslovka °adová první má jako jediná relevantní kategorii Stupe¬ (viz p°í-

klady (55) a (56)14), coº je nazna£eno znakem 	 v p°íslu²né bu¬ce tabulky.

dle volebních preferencí £ím dál prvn¥j²í (55)
jeho otec byl nejprvn¥j²ím d¥lníkem v p°ístav¥ (56)

Dále je to kategorie Slovesný tvar v p°ípad¥ spojek. Ta je relevantní pouze
pro spojky aby a kdyby.
Pro slovní druh Sloºeniny jsme pouºili znak 	 u v²ech kategorií krom¥ Typ

sloºeniny, která je naopak relevantní práv¥ pouze pro sloºeniny. Relevantnost
ostatních kategorií závisí práv¥ na ní. Podrobná tabulka týkající se sloºenin je
uvedena v kapitole o sloºeninách na str. 67.

14V praºském slovníku jsou tyto tvary klasi�kovány jako p°ídavná jména.
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4 Morfologické kategorie

P°íklady N¥kolik p°íklad· morfologické zna£ky je uvedeno v tabulce 4.8.

Slovní tvar Morf. zna£ka Mutace Lemma
okénko N0---NS1---A----
vokýnko N0---NS1---A---- Gvy

{okénko,

okénky N0---NP7---A----
okýnko,

vokýnkama N0---NP7---A---- GvyFa
vokýnko}

pánové N0---MP5---A---- Fv
páni N0---MP5---A---- Fi

pán

neut°en AS-D-IS1---NTJ-- ut°ený
nes V0-N--S--2-AI--- {nést,
pones V0-N--S--2-AI--- Fp nésti}
dob¥hla V0-D--S--3-AL---
dob¥hnula V0-D--S--3-AL--- Fn

dob¥hnout

n¥j PZU--MS2-3------ FKn
jeho PZU--MS2-3------ FDj

on

jeho PUU--XXX-3------ jeho

Tabulka 4.8: P°íklady morfologického popisu slovních tvar·
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5 Kondicionál

Kondicionál se v £e²tin¥ vyjad°uje pomocí �sl·vek� by, aby a kdyby. Uº samo
jejich za°azení mezi slovní druhy je problematické a vedou se o n¥m stále
spory. Ned¥láme si zde nárok na jejich vy°e²ení, ale pro automatické zpracování
£e²tiny je t°eba tato slova n¥jak klasi�kovat.
Mohlo by se zdát, ºe nemá smysl zavád¥t speciální kategorii pro pouhá t°i

lemmata, kdyº je lze zadat vý£tem. Ze strany uºivatel· korpus· a ostatních
lingvist· se v²ak ukazuje pot°eba mít jejich kondicionálovou povahu zvlá²´
vyzna£enu.
V brn¥nské morfologii pro n¥ byl vytvo°en nový slovní druh se zna£kou kY.

Nemá speciální název.
Praºská morfologie °adí by (historicky) mezi slovesa, kdyby a aby (tradi£n¥)

mezi spojky. Od ostatních sloves se by odli²uje zvlá²tní hodnotou na 2. pozici
(poddruh). Tvary aby a kdyby se odli²ují od ostatních spojek pouze ve svých
£asovaných tvarech.
Ve sloven²tin¥ °e²í podobný problém zavedením kategorie �kondicionálnos´�,

která je relevantní pro slovní druh spojka a £ástice.
Slovenské °e²ení nám p°ipadá nejvhodn¥j²í, ale rozhodli jsme se pro jeho

odli²né zpracování.
Kondicionál se projevuje výhradn¥ ve spojení se slovesem, pomocí n¥j se

tvo°í podmi¬ovací zp·sob. Proto ho za°azujeme jako novou hodnotu kategorie
Slovesný tvar. Slovn¥druhové za°azení v²ak nem¥níme, takºe se kategorie
Slovesný tvar stává (trochu p°ekvapiv¥) relevantní pro slovní druhy spojek
a £ástic. Hodnota kondicionál se vlastn¥ netýká ºádného slovesa, ale práv¥ jen
spojek a £ástic, a to jen on¥ch t°í vyjmenovaných v úvodu této kapitoly.
Zvlá²tní povaha t¥chto t°í kondicionálových slov se projevuje uº tím, ºe a£

°azena mezi neohebné slovní druhy (£ástice a spojky), mají vyjád°enu osobu
a £íslo.
V tabulce 5.1 jsou p°ehledn¥ zpracovány hodnoty v²ech relevantních morfo-

logických kategorií pro paradigmata v²ech t°í kondicionálových slov.
Dvojí hodnotu ve sloupci kategorie �íslo a Osoba u slovních tvar· aby,

kdyby, by nelze libovoln¥ kombinovat. Moºné kombinace £ísla a osoby jsou
pouze S2 (2. osoba singuláru, viz p°íklady (57) aº (59)), S3 (3. osoba singuláru,
viz (60) aº (62)) a P3 (3. osoba plurálu, p°íklady (63) aº (65)). Kombinace P2
(2. osoba plurálu) moºná není.

záleºí na tom, aby sis udrºel chladnou hlavu (57)
Chová² se, jako kdyby ses narodila v jiném století (58)
Myslím, ºe by ses m¥l p°ipravit na men²í ²ok (59)

P°emý²lí o mu²kách, které by si dala k snídani (60)
A kdyby se za n¥j provdala, (61)
Nechci, aby to n¥kdo v¥d¥l (62)
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5 Kondicionál

Lemma Slovní tvar POS SUB VRB NUM PER FMU
aby J , K SP 23 �
abych J , K S 1 �
abys J , K S 2 �

aby
abychom J , K P 1 0
abysme J , K P 1 1
abyste J , K P 2 �
kdyby J , K SP 23 �
kdybych J , K S 1 �
kdybys J , K S 2 �

kdyby
kdybychom J , K P 1 0
kdybysme J , K P 1 1
kdybyste J , K P 2 �
by T c K SP 23 �
bych T c K S 1 �
bys T c K S 2 �

by
bychom T c K P 1 0
bysme T c K P 1 1
byste T c K P 2 �

Tabulka 5.1: Relevantní kategorie a jejich hodnoty kondicionálových slov

A to m¥ p°ivádí k my²lence, jaké by to bylo, kdyby v zoologických byly
taky ukázky lidí.

(63)

jako by tomu Jihoafri£ané necht¥li v¥°it (64)
pok°ikovali na muzikanty, aby zase hráli (65)
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6 Sloºeniny

Sloºenina popisuje slovní tvar, který zastupuje dva nebo více slovních tvar·
(sloºek sloºeniny) a v¥t²inou mu není moºné p°i°adit jednodu²e slovní druh.
P°íklady: na¬ = na n¥j, byls = byl jsi .
Sloºenina vzniká spojením t¥chto slovních tvar·, nejde v²ak o prosté z°et¥-

zení. V¥t²inou lze sloºeninu ve v¥t¥ p·vodními slovními tvary nahradit, aniº
by se zm¥nil smysl v¥ty.
Sloºenin¥ nelze p°i°adit ºádný z klasických slovních druh·, aº na slovesnou

sloºeninu typu V (viz dále). To byl d·vod, pro£ jsme sloºeninu zavedli jako
samostatný slovní druh. Toto °e²ení bylo p°ijato uº na Konkláve, a£ pod jiným
názvem. Rozd¥lení do typ· a jejich p°esné vymezení provedla autorka této
práce.
Sloºeninou v na²em pojetí v²ak nejsou slova vzniklá jedním z tradi£ních zp·-

sob· slovotvorby, která mají sv·j vlastní význam a jiº se za°adila jednozna£n¥
do n¥kterého slovního druhu. Sloºeninami nap°íklad nejsou slova £ernobílý,
novotvar, spolupo°ádat, p°estoºe také vznikla sloºením r·zných slov.

6.1 Lemma sloºenin

Pro lemma sloºenin vyuºijeme nov¥ zavedeného konceptu vícenásobného lem-
matu (viz kap. 2). Lemma sloºenin je tedy vícenásobné a jeho prvky jsou
lemmata jednotlivých sloºek sloºeniny. To je výhodné pro vyhledávání jed-
notlivých lemmat v korpusech. Vícenásobné lemma zajistí, ºe sloºenina bude
ve výsledku vyhledávání podle lemmatu libovolné své sloºky. To neplatí pro
konkrétní slovní tvary, nap°. dotaz na slovní tvar jemu nezahrne slovesnou slo-
ºeninu jemus, coº je ale správné, protoºe se skute£n¥ jedná o dva r·zné slovní
tvary. Dotaz na lemma on s hodnotou kategorie CAS=3 jiº ale oba slovní tvary
najde, nebo´ lemma on je sou£ástí vícenásobného lemmatu slovního tvaru je-
mus.

6.2 Relevantní morfologické kategorie sloºenin

Podívejme se, jaké morfologické kategorie jsou pro sloºeniny relevantní a jakých
mohou nabývat hodnot.
Moºnost, ºe sloºenina bude mít tolik morfologických zna£ek, kolik má slo-

ºek, nep°ichází v úvahu, nebo´ sloºenina sama o sob¥ je samostatným slovním
tvarem a jako taková musí být popsána morfologickou zna£kou jako celek. Zave-
dení vícenásobné morfologické zna£ky (podobn¥, jako jsme zavedli vícenásobné
lemma) by bylo navíc neekonomické, protoºe u v¥t²iny sloºenin nedochází ke
kon�iktu mezi hodnotami kategorií relevantních pro jednotlivé sloºky. Sloºe-
nina tedy m·ºe být popsána stejn¥ jako kaºdé jiné slovo jedinou morfologickou
zna£kou.
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Ozna£me Ki mnoºinu kategorií, která je relevantní pro i-tou sloºku sloºeniny.
Mnoºina K kategorií relevantních pro sloºeninu vznikne sjednocením mnoºin

kategorií relevantních pro její jednotlivé sloºky:
K = K1 ∪ . . . ∪Kn.

Ozna£me dále pr·nik t¥chto mnoºin:
G = K1 ∩ . . . ∩Kn.
Hodnoty t¥ch kategorií, které neleºí v pr·niku t¥chto mnoºin (tedy kategorie

z mnoºiny K −G), se p°ená²ejí i na výslednou sloºeninu.
Hodnoty kategorií z mnoºiny G v²ak musíme vy°e²it pro jednotlivé typy

sloºenin zvlá²´. V p°ípad¥, ºe se jejich hodnoty shodují u v²ech sloºek sloºe-
niny, m¥la by i výsledná hodnota být stejná. Jestliºe se v²ak hodnoty kategorií
z mnoºiny G pro jednotlivé sloºky li²í, je t°eba tento kon�ikt vy°e²it tak, aby
výsledkem byla jednozna£ná hodnota, samoz°ejm¥ bez ztráty informací o jed-
notlivých sloºkách sloºeniny.

P°íklad:
Sloºenina za£ má 1. sloºku za, s mnoºinou relevantních kategorií

K1 = {POS, CAS},
a 2. sloºku co, s mnoºinou relevantních kategorií

K2 = {POS, SUB, FCE, CAS, GEN, NUM}.
Tabulka 6.1 ukazuje jejich hodnoty:

za co za£
POS R P S
SUB - Z Z
FCE - T T
CAS 4 4 4
GEN - N N
NUM - S S

Tabulka 6.1: Hodnoty relevantních kategorií sloºek sloºeniny za£.

MnoºinuK tvo°í kategorie v levém sloupci tabulky, v mnoºin¥G jsou v²echny
kategorie, které jsou relevantní pro ob¥ sloºky sloºeniny, tedy ty, které mají
vypln¥nou hodnotu ve 2. a 3. sloupci tabulky 6.1:

G = {POS, CAS}.
Hodnota kategorie POS z mnoºiny G má pro výsledný slovní tvar za£ hod-

notu sloºenina (viz dále), hodnota kategorie CAS není u obou sloºek v kon-
�iktu, výsledná hodnota m·ºe být tudíº stejná, tedy 4. pád. Ostatní kategorie
(z mnoºiny K−G) p°ebírá sloºenina od své sloºky co. Výsledné hodnoty v²ech
kategorií jsou v posledním sloupci tabulky 6.1.

Slovní druh sloºenin je vºdy �sloºenina�, nezávisle na tom, jaké hodnoty
kategorie Slovní druh mají jednotlivé sloºky. Kategorie Slovní druh je totiº
aº na slovesné sloºeniny typu V (viz dále) vºdy kon�iktní, nebo´ POS ∈ G.
Slovní druhy, které tvo°í sloºky sloºeniny, je moºné odvodit z typu sloºeniny.

Také je moºné snadno upravit dotazy vyuºívající hodnot kategorie Slovní
druh tak, aby zahrnuly i sloºky sloºenin, jak ukáºeme v oddíle 6.4 o vyhledávání
sloºenin v morfologicky anotovaných korpusech.
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Mnoºina G se li²í podle typu sloºeniny, proto te¤ tyto typy probereme jed-
notliv¥. Podíváme se také na problematiku vyhledávání sloºenin. Uºivatel hle-
dající v korpusu z°ejm¥ bude chtít, aby se sloºeniny zahrnuly mezi odpov¥di na
obecné dotazy podle p°íslu²ných morfologických kategorií. Proto bude t°eba
modi�kovat n¥které jednoduché dotazy, aby se mezi výsledky dostaly i p°í-
slu²né sloºeniny.
Relevantní kategorie pro jednotlivé typy sloºenin ukazuje tabulka 6.5 na

stran¥ 67.

6.3 Typy sloºenin

Sloºeniny rozd¥líme do n¥kolika základních skupin a v jejich rámci potom
na typy. Typ sloºeniny (CMP) je �ektivní morfologickou kategorií, která je
relevantní pouze pro sloºeniny a zastupuje vlastn¥ kategorii poddruh, která je
u sloºenin vyhrazena k popisu jedné ze sloºek (viz dále).

6.3.1 Typy zájmenné ... n, c

Zájmenné sloºeniny jsou slovní tvary vzniklé spojením p°edloºky s akuza-
tivní rekcí a tázacího zájmena co nebo substantivního ur£itého (osobního)
zájmena on. Podle toho rozli²ujeme dva typy, které jsou tvo°eny uzav°enou
mnoºinou tvar·. M·ºeme je tedy zadat vý£tem.

Typ c

Vý£et v²ech sloºenin:

1. za£ = za co, lemma: {za, co}
2. na£ = na co, lemma: {na, co}
3. o£ = o co, lemma: {o, co}
4. ve£ = v co, lemma: {v, co}
5. za£pak = za copak, lemma: {za, copak}
6. na£pak = na copak, lemma: {na, copak}
7. o£pak = o copak, lemma: {o, copak}
8. ?ve£pak = v copak, lemma: {v, copak}
9. Xza£ = za Xco, lemma: {za, Xco}
10. Xna£ = na Xco, lemma: {na, Xco}
11. Xo£ = o Xco, lemma: {o, Xco}
12. ?Xve£ = v Xco, lemma: {v, Xco}

Za X v posledních °ádcích tabulky je moºné dosadit jednu z neur£itých
p°edpon, které se podílejí na tvorb¥ neur£itých zájmen, £íslovek a p°íslovcí,
totiº kdoví, b·hví, a dal²í. Jejich seznam je uveden v obr. 4.1 na str. 30.
Mezi sloºeniny nepat°í pro£, protoºe jde uº o lexikalizovanou sp°eºku, kterou

nelze zam¥nit za pro co. Tvary ozna£ené otazníkem jsou moºné z°ejm¥ jen
hypoteticky.
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Typ n

Vý£et v²ech sloºenin:

1. za¬ = za n¥ho, lemma: {za, on}
2. na¬ = na n¥ho, lemma: {na, on}
3. o¬ = o n¥ho, lemma: {o, on}
4. pro¬ = pro n¥ho, lemma: {pro, on}
5. do¬ = do n¥ho, lemma: {do, on}
6. ?ve¬ = v n¥ho, lemma: {v, on}

Neobvyklý archaický tvar ve¬ jsme skute£n¥ nalezli v Ottov¥ slovníku nau£-
ném:

... na krátko byv zbaven svého ú°adu v Irsku a znova ve¬ uveden jako
tajemník...

(66)

6.3.2 Typ zájmenn¥-slovesný ... t

Tento typ je zastoupen pouze jediným tvarem: to´. Jak jiº bylo zmín¥no v od-
díle o poddruzích zájmen (4.1.2.3), je toto slovo homonymní s ukazovacím
zájmenem a s £ásticí (viz tabulka 6.2 a p°íklady (67) aº (70)). I jako sloºe-
nina je homonymní. M·ºe totiº zastupovat dv¥ r·zné dvojice sloºek, li²ící se
v kategorii �íslo, pokaºdé v²ak se stejným vícenásobným lemmatem.

Slovní tvar Sloºky sloºeniny Lemma Slovní druh
to´ to je {to, být} sloºenina
to´ to jsou {to, být} sloºenina
to´ � to´ zájmeno
to´ � to´ £ástice

Tabulka 6.2: Slovní tvar to´ a jeho moºné interpretace

P°íklady:

Kniha, to´ kouzelná brána k dobrodruºství... (sloºenina v jednotném
£ísle)

(67)

... co opravdu rád sly²ím, to´ hlasy ptactva a no£ní vítr. (sloºenina
v mnoºném £ísle)

(68)

Inu, inu, to´, to´,... (£ástice) (69)
To´ se ví. (ukazovací zájmeno) (70)

Dal²í p°íklady ((27) aº (29)) byly uvedeny na str. 27.

6.3.3 Typ zkratkový ... Z

Sloºeninami jsou i zkratky víceslovných frází, nap°. atd, atp, nap°. Jejich lem-
mata v²ak nerozebíráme na jednotlivé sloºky, nebo´ by to £asto vedlo ke sloºi-
tým vícenásobným lemmat·m. Lemma zkratkového typu sloºeniny je konkrétní
slovní tvar.
Ze stejného d·vodu neur£ujeme ani ostatní morfologické kategorie.
Jediné relevantní morfologické kategorie sloºenin typu Z tedy jsou POS=S a

CMP=Z.
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6.3.4 Typy slovesné ... N, A, P, C, V, D, T, J, S

Slovesné sloºeniny m·ºe tvo°it slovo tém¥° libovolného slovního druhu s p°i-
daným zakon£ením -s, které zastupuje slovní tvar jsi (p°evrátils, jehos). Typ
slovesné sloºeniny vyjad°ujeme znakem, který kóduje p°íslu²ný slovní druh.
Slovesné sloºeniny se netvo°í z p°edloºek, citoslovcí, pre�xových segment· a

z°ejm¥ ani z cizích slov.
Slovesné sloºeniny nem·ºeme zadat vý£tem, jak jsme u£inili u p°edchozích,

zájmenných typ·. Jde o otev°enou t°ídu. P°esto m·ºeme slovesné sloºeniny
rozd¥lit do n¥kolika typ·, podle slovního druhu jejich první sloºky.
P°es vysokou produktivnost tvo°ení slovesných sloºenin v²ak jejich výskyt

není p°íli² £astý. Do morfologického slovníku je neza°azujeme, rozpoznávají
se pomocí guessru. Jejich rozpoznání je velmi snadné � odtrºení koncového
-s u neznámých slov ponechá rozpoznatelný slovní tvar. Pokud jsou spln¥ny
podmínky (ne£etné) uvedené dále, jde o slovesnou sloºeninu.
Neº vyjmenujeme a popí²eme jednotlivé typy, poznamenejme, ºe slovesné

sloºeniny bez ohledu na typ obvykle nevznikají ze slov, u nichº by p°idané -s
£inilo potíºe s výslovností: *vlass, *pa°ezs.
Pro rozpoznávání slovesných sloºenin v pr·b¥hu morfologické analýzy m·ºe

být d·leºité je²t¥ jedno zji²t¥ní, a to po°adí slovesné sloºeniny v klauzi. Slovní
tvar jsi, který je implicitn¥ ve slovesné sloºenin¥ p°ítomen, má v¥t²inou funkci
pomocného slovesa, a jako takový je p°íklonkou. Slovesná sloºenina tedy v¥t²i-
nou stojí ve v¥t¥ na jejím za£átku, aby bylo spln¥no Wackernaglovo pravidlo.
Toto pravidlo v²ak není absolutn¥ spolehlivé, jak ukazují p°íklady (71) aº

(76) z korpusu SYN:

To není tak samoz°ejmé, jak °íkals. (71)
n¥kam jsem za Tebou prost¥ ²la, kde docela ur£it¥ a úpln¥ voln¥ stáls. (72)
Se¬ko, Se¬u²ko, ty jedinej mn¥ z·stals. (73)
zpívej, jako jsi zpíval, je²t¥ neº ze²ediv¥ls. (74)
doznals, co ne£inils (75)
Blesku, £eský Blesku, nevím, kolik lidí jiº svou zá°í osvítils. (76)

Podle slovního druhu první sloºky sloºeniny rozeznáváme typy slovesných
sloºenin. Tyto typy ozna£ujeme podle kódu pro p°íslu²ný slovní druh.

Typ N

První sloºku slovesné sloºeniny typu N tvo°í podstatné jméno.
P°íklady, které uvádíme pod £ísly (77) aº (81), jsou vymy²lené, nebo´ se tento

typ p°íli² £asto nevyskytuje, a vzhledem k tomu, ºe dosud nebyl v korpusech
zna£kován, není snadné ho cílen¥ vyhledat. Pouze p°íklad (82) je z korpusu
SYN, ale byl nalezený vícemén¥ náhodou:

Bez oknas/okens nemohl vid¥t ven. (77)
Oknus/Okn·ms p°id¥lal okenice. (78)
To oknos/Ta oknas rozbil ty. (79)
O okn¥s/oknechs nemluvil. (80)
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Oknems/Oknys vid¥l dob°e. (81)
Z latinys m¥l reparát loni. (82)

Typ A

První sloºku slovesné sloºeniny typu A tvo°í p°ídavné jméno.
Ani tento typ sloºenin se p°íli² £asto nevyskytuje, poda°ilo se nám v²ak

nalézt v korpusu SYN p°íklad s první sloºkou v 1. pád¥ (p°íklad (83)), z £e-
hoº zejména vyplývá, ºe v tomto p°ípad¥ nevystupuje implicitní jsi ve funkci
pomocného slovesa:

V¥rnýs jak k·¬, jak býk v²aks vá²nivý. (83)

P°íklad (84) ukazuje slovesnou sloºeninu typu A utvo°enou ze jmenného
tvaru p°ídavného jména:

Salome, podobnas úponku (z písn¥ Karla Kryla) (84)

Typ P

První sloºku slovesné sloºeniny typu P tvo°í zájmeno.
P°íklady na slovesnou sloºeninu typu P jiº tak °ídké nejsou. Nap°. tvar·

[tT ]ys se v korpusu SYN2000 vyskytuje 1068, p°eváºná v¥t²ina pochopiteln¥
v beletristické £ásti. Ve slovesných sloºeninách typu P se v²ak vyskytují i jiná
zájmena, jak ukazují p°íklady (85) aº (87).

Copaks to musel °e²it zrovna takhle? (85)
Tos °ekl ty, já ne. (86)
V²echno, o £ems mluvil... (87)

Typ C

První sloºku slovesné sloºeniny typu C tvo°í £íslovka.
Nej£ast¥j²í p°ípady jsou z°ejm¥ £íslovky tázací, ale je moºné jsou i jiné £ís-

lovky, jak ukazuje p°íklad (90).

Koliks jich koupila? (88)
Kolikráts to vid¥l? (Internet) (89)
P¥ts jich nemohl porazit. (vymy²leno) (90)

Typ V

První sloºku slovesné sloºeniny typu V tvo°í sloveso.
Slovesné sloºeniny se slovesy vyºadují sloveso v p°í£estí minulém £inném

(VRB=L)1, jednotném £ísle (NUM=S) a ve 2. osob¥ (PER=2). Nelze tedy
nap°. *kupujis, *kupuje²s, *kupujs ani kupovalis.

1Sloºeniny s pasivem jsou °azeny mezi sloºeniny typu A.
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Implicitn¥ p°ítomné sloveso jsi ve sloºenin¥ je v tomto p°ípad¥ vºdy po-
mocné, protoºe není moºné, aby v jedné klauzi byla dv¥ �nitní slovesa.

P°íklady:
... má milá ºeno, bylas tak state£ná... (91)
Koupils ho Iren¥. (92)

Typ D

První sloºku slovesné sloºeniny typu D tvo°í p°íslovce.
Vytvá°ení slovesných sloºenin typu D nemá zdá se ºádná omezení, jak je

vid¥t z p°íklad· (93) aº (98):

V£eras m¥l narozeniny. (93)
Posledn¥s °íkala, ºe... (94)
A ur£it¥s to ztratila? (95)
A je²t¥s m¥ nikdy neodm¥nil. (96)
Nikdys necht¥la va°it. (97)
Jaks k tomu do²la? (98)

Typ T

První sloºku slovesné sloºeniny typu T tvo°í zvratná £ástice.
Tento typ slovesných sloºenin lze zadat vý£tem. Jsou to tyto slovní tvary:

sis, ses.
Mezi sloºeniny typu T by se mohly po£ítat i tvary bych, bys, bychom, bysme,

byste, protoºe i u nich jde o spojení £ástice (by) a tvaru slovesa být. My je v²ak
°adíme mezi £ástice s jednoduchým lemmatem by.

Typ J

První sloºku slovesné sloºeniny typu J tvo°í spojka.
N¥které spojky slovesné sloºeniny patrn¥ netvo°í. Jsou to zejména *as, *is,

?ales, ?£is. Z v¥t²iny ostatních spojek slovesné sloºeniny utvo°it lze, nap°. ne-
bos, protos, nebo´s, protoºes, zdas. Jak je vid¥t, nezáleºí to na jejich sou°adnosti
nebo pod°adnosti.
P°íklady (99) aº (101) pocházejí z korpusu SYN:

... kdyºs teda °íkal,... (99)

... nem¥ls uº £as se zase stejnou cestou vrátit, nebos na to zapomn¥l. (100)
Nevím, jestlis ho v·bec znal. (101)

Mezi sloºeniny typu J nepo£ítáme spojky abys, kdybys, ani jejich ostatní
tvary abych, kdybych, abychom, kdybychom, abyste, kdybyste, abysme, kdy-
bysme, i kdyº bychom je za sloºeniny povaºovat mohli. Podobn¥ jako kondici-
onálová £ástice by, i v tomto p°ípad¥ volíme tradi£ní °e²ení a v²echny uvedené
tvary °adíme mezi spojky, s lemmaty aby, kdyby.
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Typ S

První sloºku slovesné sloºeniny typu S tvo°í sloºenina. Vícenásobné lemma
t¥chto sloºenin má t°i prvky: dvouprvkové vícenásobné lemma první sloºeniny
a lemma být slovního tvaru jsi.
Jde o tvary vytvo°ené ze zájmenných sloºenin, tedy nap°. o¬s, za£s. �e nejde

o pouhý teoretický p°ípad, dokazuje úryvek z textu písn¥ Hany Zagorové:

... o £em snil jsi ty, na£s p°ísahal... (102)

B¥ºn¥ se v²ak tento typ sloºenin opravdu nevyskytuje.

6.4 Vyhledávání sloºenin v korpusech

V tomto oddíle se zamyslíme nad zp·sobem, jak zahrnout sloºky r·zných typ·
sloºenin do vyhledávacích dotaz·.
Otázka souvisí s mnoºinou relevantních kategorií pro jednotlivé typy sloºe-

nin, viz 6.5 na str. 67.

Typy zájmenné a zájmenn¥-slovesné

U zájmenných typ· jde o p°edloºku s akuzativní rekcí a zájmeno v akuzativu.
V mnoºin¥ G je krom¥ kategorie Slovní druh pouze kategorie Pád, který je
ov²em pro ob¥ sloºky shodný � akuzativ. P°edloºka dal²í relevantní kategorie
nemá, pro výslednou sloºeninu jsou tedy relevantní v²echny kategorie, které
jsou relevantní i pro p°íslu²né zájmeno. Jsou to Rod (st°ední, muºský ºivotný
nebo neºivotný pro typ n a st°ední pro typ c), �íslo (jednotné), Osoba (3),
Poddruh (substantivní), Funkce (ur£itá pro typ n, tázací nebo vztaºná pro
typ c).
Sloºeniny tohoto typu by se m¥ly, pokud si to uºivatel p°eje, zahrnout do

výsledku na dotaz poºadující v²echny výskyty p°edloºek. K tomu je ov²em
t°eba dosud jednoduchý dotaz POS=R modi�kovat, a to tak, aby se nalezly
nejen p°edloºky (POS=R), ale i sloºeniny (POS=S) typu n a c (CMP=[nc]).
Výsledný dotaz lze zapsat nap°. takto (p°ed ²ipkou je jednoduchý dotaz, za
²ipkou dotaz modi�kovaný):

POS = R → (POS = R) ∨ (POS = S ∧ CMP = [nc])

Podobn¥ musíme modi�kovat i dotaz na zájmena. Sem je t°eba navíc za-
hrnout zájmenn¥-slovesnou sloºeninu typu t a slovesnou sloºeninu typu P
(CMP=[nctP]):

POS = P → (POS = P) ∨ (POS = S ∧ CMP = [nctP])

Dotazy na ostatní morfologické kategorie mohou z·stat beze zm¥ny, nebo´
jejich hodnoty se stávají hodnotami p°íslu²ných kategorií zájmenné sloºeniny.
Sloºenina to´ má 1. sloºku to, s mnoºinou relevantních kategorií

K1 = {POS, SUB, GEN, FCE, CAS, NUM}.
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a 2. sloºku je/jsou, s mnoºinou relevantních kategorií

K2 = {POS, SUB, PER, NUM, VRB, NEG},

Tabulka 6.3 ukazuje jejich hodnoty.

to je/jsou to´
POS P V S
SUB D 0 D
FCE U � U
CAS 1 � 1
GEN N � N
NUM S/P S/P S/P
PER � 3 3
VRB � P P
NEG � A A

Tabulka 6.3: Hodnoty relevantních kategorií sloºek sloºeniny to´.

Tabulka 6.4 uvádí p°ehled hodnot relevantních kategorií pro zájmenné slo-
ºeniny.

Sloºenina SUB FCE GEN NUM CAS FMU P°íklad
typ c Z T/V N S 4 � o£
typ n Z U M/I S 4 n o¬

Tabulka 6.4: Zájmenné sloºeniny a jejich relevantní kategorie

Typy slovesné

P°idaná koncovka -s, zastupující slovní tvar jsi slovesa být, nese tyto hodnoty
relevantních morfologických kategorií:

PER = 2 SUB = b/0
NUM = S NEG = A
VRB = P

V²echny tyto kategorie mohou (ale nemusí) leºet v mnoºin¥ G.
V p°ípad¥ kon�iktu hodnot kategorií PER, SUB, NUM, NEG bude hodnota

výsledné sloºeniny rovna hodnot¥ náleºející první sloºce sloºeniny, tedy nap°.
pro tvar ºidlemis bude NUM=P, pro slovo nevysokýs bude NEG=N, pro slovo
m¥s bude PER=1 a pro slovo tomus bude SUB=D.
Kategorie VRB leºí v mnoºin¥ G pouze pro sloºeniny typu V a dále pak

pro ty sloºeniny typu A, jejichº první sloºka je trpným rodem slovesa (nap°.
ukrytas, podobnas), i kdyº ta se vyskytují opravdu z°ídka. V obou p°ípadech je
hodnota této kategorie v kon�iktu s hodnotou první sloºky, která je v prvním
p°ípad¥ VRB=L, ve druhém VRB=T. Tyto hodnoty p°evádíme na hodnoty
kategorie Slovesný tvar sloºeniny. Z typu sloºeniny je moºné odvodit i hod-
notu kategorie Slovesný tvar druhé sloºky (jsi) a vytvo°it podle toho dotaz.
U ostatních slovesných sloºenin je VRB=undef, i kdyº tam není tato ka-

tegorie v kon�iktu s kategoriemi první sloºky (VRB/∈ G). Kdybychom poloºili
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VRB=P podle hodnoty slovního tvaru jsi, nebylo by to konzistentní s p°ed-
chozím rozhodnutím o hodnot¥ této kategorie u sloºenin typu V a A v pasivu.
Slovesné sloºeniny zahrneme v p°ípad¥ pot°eby do dotazu na v²echna slovesa
v prézentu jednodu²e vylou£ením neslovesných sloºenin (CMP 6= [ncZ]):

VRB = P → (VRB = P) ∨ (POS = S ∧ CMP 6= [ncZ])

Podobn¥ °e²íme i kategorii Osoba, která je sice kon�iktní pouze pro sloºeniny
typu CMP=V a CMP=P, ale v zájmu konzistence ji u ostatních typ· nepova-
ºujeme za relevantní (PER=undef). Následující dotaz vyhledá v²echna slova
s hodnotou kategorie PER=2 a slovesné sloºeniny krom¥ zájmenných (typ n a
c), zájmenn¥ slovesných (typ t) a zkratkových (typ Z).

PER = 2 → (PER = 2) ∨ (POS = S ∧ CMP 6= [ncZt])

Ve v²ech slovesných sloºeninách krom¥ typu t je vºdy druhá sloºka v jed-
notném £ísle. Z dotazu na jednotné £íslo tak musíme vylou£it sloºeniny typu
t, kde m·ºe být druhá sloºka v £ísle mnoºném, jednotné £íslo je v²ak vºdy
pokryto p°ímo hodnotou kategorie NUM=S:

NUM = S → (NUM = S) ∨ (POS = S ∧ CMP 6= [Zt])

Podobný dotaz lze vytvo°it i pro negaci. Slovní tvar jsi je ve slovesných
sloºeninách vºdy s hodnotou NEG=A, dokonce i kdyº je první sloºka negativní
(nebyls). Je tedy otázkou, zda v·bec má dotaz na NEG=A v takovém p°ípad¥
smysl. Pro úplnost ho ale uvádíme:

NEG = A → (NEG = A) ∨ (POS = S ∧ CMP 6= [ncZ])

Dotaz na poddruh pomocné sloveso je komplikovan¥j²í. Ve v¥t²in¥ p°ípad·
je jsi ve slovesné sloºenin¥ pomocné, ale není tomu tak vºdy. Výjimkou mohou
(ale nemusí) být sloºeniny se jménem v 1. pád¥, viz p°íklady (103), (104) a
také (83) a (84).

Drahou²ku, ale tys moje ºena! (103)
tys nejen blázen, ale ke v²emu je²t¥ pitomec! (104)

Ve v¥t¥ Tys blázen má implicitní jsi SUB=0, zatímco ve v¥t¥ Tys byl blázen
má SUB=b. Hodnota celé sloºeniny tys je SUB=Z (substantivní zájmeno).
V dotazu je tedy t°eba vylou£it slovní tvary v 1. pád¥. V p°ípad¥, ºe v takové
sloºenin¥ je implicitní jsi ve funkci slovesa pomocného, je tato alternativa
pokryta první moºností v disjunkci nového dotazu. Vyhledají se jen ty p°ípady,
kdy jde skute£n¥ o pomocné sloveso2.
Krom¥ toho je t°eba v dotazu vylou£it sloºeniny neslovesné, tj. zájmenné,

zájmenn¥-slovesné a zkratkové.
Výsledný dotaz tedy bude vypadat takto:

SUB = b → (SUB = b) ∨ (POS = S ∧ CMP 6= [ncZt] ∧ CAS 6= 1)

2Za p°edpokladu, ºe je kategorie Poddruh ve sloºenin¥ správn¥ ur£ena.
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6 Sloºeniny

Ve sloºenin¥ to´ typu t se sice vyskytuje tvar slovesa být, ale zde nikdy
nevystupuje v roli slovesa pomocného.

Je t°eba je²t¥ doplnit dotazy na slovní druhy jednotlivých sloºek sloºeniny:

POS = x → (POS = x) ∨ (POS = S ∧ CMP = x),

kde x zastupuje [NADCJT], tedy jeden ze slovních druh·, které mohou být
první sloºkou slovesné sloºeniny. Dotaz je p°ímo£arý � hledáme slovní druh x
a sloºeniny typu x, coº jsou práv¥ ty, jejichº první sloºkou je tvar s hodnotou
POS=x.
Vynechali jsme slovní druh sloveso a zájmeno. Dotaz na zájmeno musí zahr-

nout i sloºeniny zájmenné a zájmenn¥-slovesné:

POS = P → (POS = P) ∨ (POS = S ∧ CMP = [PncS])

Sloveso je p°ítomno ve v²ech slovesných sloºeninách a ve sloºenin¥ zájmenn¥-
slovesné, proto bude v dotazu jednodu²²í vylou£it sloºeniny ostatní (neslo-
vesné):

POS = V → (POS = V) ∨ (POS = S ∧ CMP 6= [ncZ])

Na první pohled mohou modi�kované dotazy vypadat sloºit¥. V¥t²ina kor-
pusových vyhledáva£· (manaºer·) v²ak umoº¬uje, aby si uºivatel de�noval a
pojmenoval ur£ité dotazy, aby je mohl neustále vyuºívat bez sloºitého vytvá-
°ení. Toto jsou p°ípady, kdy by se takové de�nice hodily.
Krom¥ toho je t°eba poznamenat, ºe dosud takové vyhledávky nebyly moºné

v·bec. Uºivatel, který nebude chtít sloºeniny do svých dotaz· zahrnout, m·ºe
i nadále pouºívat dotazy, na které je zvyklý.
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7 Morfologický slovník

7.1 Vztah morfologického slovníku a morfologických
nástroj·

Morfologický slovník v ideálním p°ípad¥ obsahuje �v²echny� slovní tvary £es-
kého jazyka spolu s jejich morfologickým popisem. Sl·vko v²echny je v uvo-
zovkách z pochopitelných d·vod· � nikdy totiº nebudeme schopni vytvo°it
takový slovník, který by obsahoval úplnou slovní zásobu n¥jakého ºivého ja-
zyka.
Existující morfologické slovníky £e²tiny, o kterých jsme se jiº zmi¬ovali, totiº

praºský a brn¥nský, jsou v²ak dostate£n¥ velké na to, aby se pomocí nich mohly
rozpoznat b¥ºn¥ uºívané slovní tvary jak standardní, tak i obecné £e²tiny. Oba
slovníky jsou neustále obohacovány o nové slovní tvary, které tam dosud nebyly
a´ uº proto, ºe se na n¥ �zapomn¥lo�, nebo proto, ºe nov¥ vznikly (neologismy).
P°idávání nových a nových slovních tvar· do slovníku v²ak nemusí být vºdy

jen pozitivní, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nebezpe£né je p°edev²ím
p°idávání cizích vlastních jmen, která mohou být siln¥ homonymní. Jedno slovo
tak m·ºe znamenat nap°. cizí p°íjmení, ale sou£asn¥ i název �rmy. V kaºdém
z t¥chto p°ípad· má jiný rod, a pokud p°ebírá £eskou �exi, sklo¬uje se pokaºdé
podle jiného vzoru. Od £eského slovníku samoz°ejm¥ nelze o£ekávat, ºe bude
obsahovat v²echna cizí slova. V okamºiku, kdy se v textu vyskytne takové slovo
v jiném významu, neº bylo jiº zachyceno ve slovníku, dochází k chyb¥. Podle
slovníku se totiº dané slovo rozpozná, ale ²patn¥. V takových p°ípadech by
paradoxn¥ bylo lep²í, kdyby se nerozpoznalo. Jiné nástroje, vyuºívající pravi-
del slovotvorby, by si s jeho rozpoznáním poradily lépe. Pro dal²í zpracování,
zejména desambiguaci, je totiº v¥t²inou výhodn¥j²í hodnoty morfologických
kategorií rad¥ji podspeci�kovat, tedy p°i°adit jim sdruºenou hodnotu, neº je
ur£it ²patn¥.
P°i návrhu struktury a obsahu morfologického slovníku je t°eba mít na pa-

m¥ti, jakým zp·sobem se slovník bude vyuºívat. Jist¥ by bylo hezké, kdyby
morfologický slovník obsahoval ve²keré morfologické informace o v²ech slov-
ních tvarech daného jazyka, a to nezávisle na programových nástrojích, které
ho vyuºívají.
Na druhou stranu v²ak je výhodné n¥které jevy nepopisovat pomocí slovníku,

ale nechat to na nástrojích morfologické analýzy nebo syntézy. Jde zejména
o tvary negace. Aº na n¥kolik výjimek u slovesných in�nitiv· se tvo°í zcela
pravideln¥ pomocí p°edpony ne-. Toto pravidlo je velmi jednoduché, tém¥°
univerzální, a zahrnuje navíc obrovské mnoºství slovních tvar·.
Zdá se tedy rozumné nevkládat pravideln¥ negované slovní tvary do slovníku,

ale nechat jejich zpracování na nástrojích. Slovníkové heslo by m¥lo pouze ob-
sahovat informaci o tom, zda lze z daného slovního tvaru utvo°it negaci, £i
nikoli, ale ne samotný negovaný tvar. Stejn¥ lze zacházet se stup¬ováním p°í-
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7 Morfologický slovník

davných jmen a p°íslovcí. Negaci, stejn¥ jako stup¬ování, musí um¥t rozpoznat
analýza a vytvo°it syntéza.
Tato symetrie morfologické analýzy a syntézy v²ak není nutná. Nap°. cizí

slova, o kterých byla °e£ vý²e, sta£í um¥t jen rozpoznat, a na jejich rozpoznání
není morfologický slovník t°eba. V naprosté v¥t²in¥ p°ípad· jde totiº o pod-
statná jména. Jako podstatná jména lze analyzovat i sou£ásti víceslovných
cizojazy£ných celk·, nap°. názv· písni£ek, m¥st, r·zné slogany, a to i tehdy,
kdyº ve svém p·vodním jazyce pat°í k jiným slovním druh·m. Podle na²eho
názoru tedy z cizích slov do morfologického slovníku pat°í jen ta nejb¥ºn¥j²í. Je
v²ak t°eba um¥t v textu rozpoznat i ta ostatní a p°i°adit jim správné hodnoty
morfologických kategorií, t°eba podspeci�kované, tzn. se sdruºenou hodnotou
n¥kterých kategorií. K rozpoznání neznámých slov se pouºívá guesser.

7.1.1 Guesser

Morfologická analýza nerozpozná úpln¥ v²echna slova v neznámém textu. Z ex-
periment· s �eským národním korpusem vyplývá, ºe 2 aº 3 procenta slov
z·stávají nerozpoznána (viz (Hlavá£ová, 2001)). Mnoho slov, která nejsou ob-
saºena ve slovníku, v²ak lze rozpoznat pomocí tzv. guessru. Guesser vyuºívá
ortogra�ckých a morfologických pravidel k analýze neznámých slov. Jeho vý-
sledkem je odhad relevantních kategorií neznámého slova a jejich hodnot a také
rekonstrukce pravd¥podobného lemmatu.
Guesser tedy p°i°azuje hodnoty morfologických kategorií neznámým slovním

tvar·m. V ideálním p°ípad¥ p°i°adí jedno (správné) lemma a jednu (správnou)
morfologickou zna£ku. V¥t²inou je v²ak moºností více. Guesser by v²ak m¥l
být navrºen tak, aby jich nebylo p°íli², protoºe to potom zt¥ºuje následná
zpracování, p°edev²ím desambiguaci. Pochopiteln¥ by v²ak mezi výsledky m¥la
být i správná dvojice lemmatu a morfologické zna£ky.
V £eském jazyce lze vyuºít k sestavení guessru jednak slovních zakon£ení,

tedy p°ípon a koncovek, a jednak p°edpon.

7.1.1.1 Pre�xový guesser

Vyuºití p°edpon pro práci guessru je p°ímo£aré. M¥jme nerozpoznané slovo z,
které lze rozd¥lit na dv¥ £ásti: z = p · w, kde p je známá p°edpona a w slovní
tvar rozpoznatelný na základ¥ morfologického slovníku. Je-li λ(w) = w̄, potom
λ(z) = p·w̄. Navíc ob¥ slova, w i z, mají stejné relevantní morfologické kategorie
se stejnými hodnotami, tedy:
Je-li µ(w) = 〈w̄,m〉, potom µ(z) = 〈p · w̄,m〉, kde m je morfologická zna£ka.
Vyjád°eno slovy � lemma neznámého slovního tvaru, který se skládá ze

známé p°edpony a známého slovního tvaru, lze zrekonstruovat p°idáním p°ed-
pony k lemmatu známého slovního tvaru. Hodnoty morfologických kategorií
jsou stejné (zde mohou nastat výjimky ve zm¥n¥ vidu u sloves).

P°íklad:

P°edpokládejme, ºe slovní tvar z=eurooken není obsaºen v morfologickém slov-
níku. M·ºeme ho v²ak rozd¥lit na p°edponu p=euro- a slovní tvar w=oken,
který ve slovníku je a my ho umíme rozpoznat. Budeme-li mít euro v seznamu
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p°edpon, m·ºeme p·vodní tvar eurooken lemmatizovat jako eurookno a p°i°a-
dit mu tyto hodnoty: POS=N, GEN=N, CAS=2, NUM=P, které jsou stejné
jako hodnoty známého slovního tvaru oken.
Seznam p°edpon jsme vytvo°ili pomocí statistických metod ze slovních tvar·

korpusu SYN2000. Popis metod i jejich výsledky lze nalézt v p°ísp¥vcích (Hla-
vá£ová � Hru²ecký, 2008) a (Urrea � Hlavá£ová, 2005).
U kaºdé p°edpony je moºno uvést, s jakým slovním druhem se m·ºe kom-

binovat. Nap°. uvedená p°edpona euro- se nem·ºe p°ipojit ke slovesu, ale jen
k podstatnému, p°ípadn¥ je²t¥ p°ídavnému jménu. V¥t²inu p°edpon, které se
pojí se jmény, by moºná n¥kte°í lingvisté nepovaºovali za klasické p°edpony,
ale spí²e za sloºky slova vzniklého skládáním. Pro na²e ú£ely je d·leºité, ºe lze
pomocí jejich odtrºení velmi spolehliv¥ analyzovat neznámá slova.
Seznam p°edpon získaný automaticky pomocí nástroj· zmín¥ných vý²e jsme

pouºili p°i nové implementaci morfologické analýzy, viz (Hlavá£ová � Kolovrat-
ník, 2008), která pracuje s dosavadním praºským morfologickým slovníkem.

7.1.1.2 Post�xový guesser

Post�xový guesser má k dispozici seznam zakon£ení slovních tvar· s mnoºinou
moºných morfologických zna£ek a pravidel na vytvo°ení k nim p°íslu²ejících
lemmat. Jestliºe neznámé slovo kon£í jedním nebo více z t¥chto zakon£ení,
guesser mu p°i°adí p°íslu²nou mnoºinu morfologických zna£ek a podle pravidel
odvodí pravd¥podobné tvary lemmat.
N¥která slovní zakon£ení ur£ují své morfologické kategorie jednozna£n¥, jiná

nabízejí moºností mnoho. Záleºí zejména na délce zakon£ení, podle kterého se
snaºíme odhad provést. P°i implementaci guessru je tedy t°eba se rozhodnout,
s jak dlouhými zakon£eními chceme pracovat. �ím del²í zakon£ení, tím mén¥
moºností guesser nabídne, ale tím více jich je zapot°ebí. Krátkých zakon£ení
není t°eba tolik, jsou v²ak v¥t²inou neúnosn¥ mnohozna£ná. Je t°eba zvolit
vhodný kompromis. Guesser pouºitý pro korpus SYN2000 (viz (Hlavá£ová,
2001)) pracoval s post�xy délky 4, která vycházela z výsledk· je²t¥ star²í práce
na projektu MOZAIKA (viz (Kirschner, 1983))1.
1Uvedený post�xový guesser by bylo moºno roz²í°it následujícím zp·sobem i na b¥ºn¥j²í slovní
tvary, ale v tom p°ípad¥ by bylo t°eba zajistit i opa£ný postup jejich moºného generování, tedy
by to vlastn¥ p°estal být guesser.
Existuje nap°. °ada známých zakon£ení, která nemusí spl¬ovat poºadavky na automatické

vyhledávání post�x·, konkrétn¥ na jejich délku. Je vhodné seznam známých post�x· p°idat
k seznamu vytvo°enému automaticky. Máme te¤ na mysli zejména slova s £íselnými p°edponami,
které se sice rozpoznají pomocí pre�xového guessru (viz 7.1.1.1), ale po jejich odtrºení nevznikne
analyzovatelný slovní tvar, nap°. letý, nohý, hlavý, dílný, místný, ramenný po odtrºení p°edpon
dvou-, £ty°-, sedmi-,... Není rozumné ani proveditelné zahrnout v²echny moºné kombinace t¥chto
post�x· i pre�x· do slovníku, zvlá²t¥ u pre�x· £íslovkových. Seznam takových post�x· v²ak
tak rozsáhlý není a mohl by poslouºit podobn¥ jako uº dnes slouºí guesser pre�xový. Navíc
tyto ru£ní post�xy v¥t²inou �zaberou� stoprocentn¥, tedy ur£ují morfologické kategorie i lemma
daného slovního tvaru jednozna£n¥.
Dále do tohoto seznamu m·ºeme p°i°adit post�xy -koli, -si, -pak a dal²í, pomocí kterých

vznikají zájmena neur£itá odvozená od zájmen tázacích (kdosi, jakýsi, £ísi, kdokoli, jakýkoli,
£íkoli, kdopak, jakýpak, £ípak,...) a dal²í. Jejich vý£et je uveden v obrázku 4.1 a v tabulce 4.1.
Jednotlivé slovní tvary z paradigmatu t¥chto zájmen jsou zatím vyjmenovány jednotliv¥

v praºském morfologickém slovníku, ale jejich zahrnutí do takového post�xového guessru by
bylo p°ehledn¥j²í a elegantn¥j²í. Zahrneme-li navíc poºadavek na slovní druh, p°ípadn¥ i pod-
druh °et¥zce vzniklého po odtrºení post�xu, byly by odhady guessru i jednozna£né.
Nap°. post�x -si je p°íli² krátký na to, abychom mohli spoléhat na jednozna£nost morfolo-
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Nap°. zakon£ení -kyní pat°í tém¥° na 100 % podstatnému jménu rodu ºen-
ského v 7sg nebo 2pl a s lemmatem -kyn¥. S touto znalostí m·ºeme úsp¥²n¥
analyzovat slovní tvary, které neobsahuje slovník, viz p°íklady (105) aº (108)
z korpusu SYN. P°íklad (108) obsahuje slovní tvar s p°eklepem, p°esto je moºno
ho v textu správn¥ rozpoznat.

byla ve výuce dosp¥lých ost°ílenou borkyní (105)
Falsta� zatroubil na ústup p°ed tou £arod¥jnicí, p°ed tou ¤áblovou
sp°eºenkyní

(106)

s jedinou nad²enkyní, která se k nim p°idala (107)
v rozhovoru s nejvy²²í státní zastupkyní (108)

Zkrátíme-li post�x na -yní, stále je²t¥ m·ºeme s velkou pravd¥podobností
hádat na stejný typ podstatného jména, ov²em vylou£íme-li velmi £asté slovo
nyní.
Zkrácení post�xu jen na -ní uº nám p°íli² nepom·ºe, nebo´ slov s tímto za-

kon£ením je mnoho � nej£ast¥j²í jsou podstatná jména rodu st°edního (vzor
stavení) s velkou homonymií ve v¥t²in¥ kombinací £ísla a pádu, p°ídavná jména
m¥kká (jarní) s homonymií je²t¥ v¥t²í, p°ídavná jména tvrdá v 1pl rodu muº-
ského ºivotného (úsp¥²ní muºi), slovesa 4. t°ídy (²piní).

7.2 Struktura slovníku

Morfologický slovník by m¥l v ideálním p°ípad¥ obsahovat práv¥ v²echny slovní
tvary daného jazyka, opat°ené pot°ebnou morfologickou informací, tedy lem-
matem a hodnotami v²ech relevantních morfologických kategorií vyjád°ených
pomocí morfologické zna£ky a mutace.
Celý slovník si m·ºeme velmi zjednodu²en¥ pro za£átek p°edstavit jako ta-

bulku s práv¥ vyjmenovanými údaji, viz p°íklad v tabulce 7.1.

Slovní tvar Lemma Morf. zna£ka Mutace
okny {okno, vokno} N-----NNP7-----A---- -
oknama {okno, vokno} N-----NNP7-----A---- Fa
voknama {okno, vokno} N-----NNP7-----A---- FaGv

Tabulka 7.1: P°íklad n¥kolika poloºek jednoduchého modelu morfologického slovníku

Zna£ení hodnot kategorie Mutace je popsáno v oddíle 3.4.
Práv¥ nazna£ený jednoduchý model slovníku jako tabulky v²ak nezachycuje

vztahy mezi jednotlivými lemmaty, které bychom rádi také ve slovníku m¥li.
Jde nám p°edev²ím o vztahy deriva£ní, které se ukazují být klí£ovými pro prak-
tické vyuºití morfologického slovníku p°i automatických p°ekladech. Jednotlivá
paradigmata proto sdruºujeme do záznam·.
Základní jednotkou morfologického slovníku je tedy záznam reprezentovaný

lemmatem. Lemma m·ºe být vícenásobné. Kaºdý záznam obsahuje informace

gických vlastností slovních tvar· s tímto zakon£ením. P°idáme-li v²ak poºadavek, ºe °et¥zec,
vzniklý po odtrºení tohoto post�xu, je nejen rozpoznatelný morfologickým analyzátorem, ale je
to navíc zájmeno, je jeho analýza jiº jednozna£ná � v tom smyslu, ºe má v²echny kategorie aº
na FCE=N stejné jako základní zájmeno.
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o jednom paradigmatu. Toto paradigma je tímto záznamem zcela a jedno-
zna£n¥ morfologicky popsáno.
Vztahy mezi lemmaty jsou vyjád°eny pomocí odkaz·. My zde popí²eme od-

kazy vyjad°ující deriva£ní vztahy, ale obecn¥ je moºno de�novat i jiné typy
odkaz·, nap°. synonymické, hypo- a hyperonymické, odkazy mezi vidovými
dvojicemi. Teoreticky si m·ºe uºivatel slovníku p°idat libovolné typy odkaz·,
podle aplikace, ke které slovník vyuºívá.
Reprezentantem paradigmatu je lemma, které slouºí jako slovníkové heslo.

Kdyby neexistovala v £e²tin¥ homonymní lemmata, mohli bychom kaºdé lemma
povaºovat za klí£, podle kterého se ve slovníku vyhledává. Kv·li nejednozna£-
nosti to bohuºel nejde. Homonymní lemmata rozli²ujeme p°idáním p°irozených
£ísel. Klí£em záznamu v morfologickém slovníku je tedy bu¤ lemma, jestliºe
k n¥mu neexistuje homonymní lemma, nebo lemma s £íselným su�xem, který
rozli²uje homonymní lemmata (nap°. ºít-1 � ºiji, ºít-2 � ºnu).
Problém polysémie (vícezna£nosti) v morfologickém slovníku ne°e²íme. Má-

me-li tedy dv¥ lemmata s odli²ným významem, ale shodnými paradigmaty,
budou zastoupena jediným záznamem (nap°. kolej ).2

Roz²í°ené paradigma globálních mutací je reprezentováno vícenásobným lem-
matem, které jsme de�novali jako mnoºinu. Mnoºina nem·ºe být klí£em zá-
znamu, proto ji vyjad°ujeme jako jeden °et¥zec pomocí regulárních výraz·.
Vícenásobné lemma {okno, vokno} z p°edchozího p°íkladu se pomocí regulár-
ního výrazu zapí²e jako v?okno.
Slovníkový záznam morfologického slovníku tedy obsahuje celé paradigma

jednoho lemmatu, spole£n¥ s morfologickými zna£kami jednotlivých slovních
tvar· a ozna£ením typu jejich mutací. Tabulka 7.2 ukazuje p°íklad jednoho
slovníkového záznamu.

Lemma Slovní tvar Morf. zna£ka Mutace
N-----NNS1-----A----

m¥sto N-----NNS4-----A----
N-----NNS5-----A----
N-----NNS2-----A----
N-----NNP1-----A----

m¥sta
N-----NNP4-----A----
N-----NNP5-----A----
N-----NNS3-----A----

m¥sto m¥stu
N-----NNS6-----A---- Fu

m¥st¥ N-----NNS6-----A---- Fe
m¥stem N-----NNS7-----A----
m¥st N-----NNP2-----A----
m¥st·m N-----NNP3-----A----
m¥stech N-----NNP6-----A----
m¥sty N-----NNP7-----A----
m¥stama N-----NNP7-----A---- Fa

Tabulka 7.2: P°íklad jednoho záznamu morfologického slovníku

Vzhledem k velké pravidelnosti £eského gramatického systému je výhodné
2Morfologický slovník by se mohl v budoucnu roz²í°it o dal²í elementy popisu, v£etn¥ popisu
sémantického.
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7 Morfologický slovník

do slovníku vkládat nikoli jednotlivé slovní tvary, ale vyuºít pravidla, podle
kterých se slovní tvary dají vytvo°it, tedy vzory. Vzory výrazn¥ zmen²í velikost
slovníku. Tabulka 7.3 ukazuje p°íklad z tabulky 7.2 zapsaný pomocí vzoru.
Ve²keré tvary, zna£ky i kódy mutací jsou sou£ástí vzoru.

Lemma Ko�x Vzor
m¥sto m¥st mt

Tabulka 7.3: P°íklad jednoho záznamu morfologického slovníku zapsaného pomocí
vzoru

O vzorech obecn¥ pojednáváme v kapitole 8, kapitoly 9 aº 13 se v¥nují vzo-
r·m jednotlivých slovních druh·.
Krom¥ popisu paradigmatu obsahuje slovníkový záznam je²t¥ deriva£ní od-

kazy na jiné slovníkové záznamy, které popisují paradigmata p°íbuzných lem-
mat. Odkazy si m·ºeme p°edstavit jako ²ipky mezi jednotlivými záznamy. Zá-
sadn¥ pouºíváme ²ipky oboustranné. To znamená, ºe jestliºe vede odkaz od
záznamu A k záznamu B, vede odkaz i od záznamu B k záznamu A. Z tohoto
d·vodu není ozna£ení deriva£ní odkaz zcela p°esné, protoºe nepopisuje vºdy
skute£né odvození jednoho lemmatu z druhého. Kv·li nejr·zn¥j²ím aplikacím
je v²ak výhodné mít odkazy obousm¥rné. Vyhýbáme se tím ob£as i obtíºnému
rozhodování, které lemma je p·vodní a které odvozené. Z hlediska aplikací je
tato otázka podruºná. Lemmata záznam· propojených deriva£ními odkazy ale
rad¥ji nazýváme p°íbuzná lemmata.
Bylo t°eba rozhodnout, jak deriva£ní odkazy propojovat v p°ípadech, kdy je

jich více. Zvolili jsme �hv¥zdicové uspo°ádání�. Znamená to, ºe jeden záznam
je zvolen za základní a od n¥j vedou deriva£ní odkazy k lemmat·m p°íbuzným.
P°íklady jsou uvedeny na obrázcích 7.1 a 7.2. Na obrázcích jsou zachyceny jen
ty derivace, které lze odvodit ze vzoru � pro zobrazené záznamy ze sloves-
ných vzor· (viz kap. 12). Ostatní p°íbuzná slova, která do �hv¥zdy� také pat°í
(k obr. 7.1 by to bylo nap°. lemma skok), je t°eba zadat do slovníku �ru£n¥�.
Rovn¥º ru£n¥ se musí propojit vidové dvojice, nap°. lemmata sko£it a skákat
z uvedených obrázk·. Samoz°ejm¥ lze pomocí odkaz· propojit i slova odvozená
pomocí derivací pre�xových.
V zásad¥ nezáleºí na tom, které lemma zvolíme za základní, d·leºitá je exis-

tence deriva£ních odkaz·, které je propojují. P°esto jsme se pokusili o syste-
matické °e²ení:
Základním lemmatem (st°edem hv¥zdy) je v p°ípad¥ slovesných derivací slo-

veso. V p°ípad¥, ºe je mezi p°íbuznými lemmaty více sloves, je základním
sloveso nejkrat²í. Tímto poºadavkem upoza¤ujeme slovesa iterativní.
Není-li mezi p°íbuznými lemmaty sloveso, je základním lemmatem podstatné

jméno. Není-li tam ani podstatné jméno, je základním lemmatem p°ídavné
jméno.
Naskýtá se otázka, co v²echno povaºovat za p°íbuzná lemmata. V prvním

plánu jsme mezi p°íbuzná lemmata zahrnuli jen ta lemmata, která lze odvodit
pravideln¥ pomocí p°ípon. Uv¥domujeme si, ºe toto °e²ení je alibistické a má
mnohá úskalí. P°i implementaci konkrétního slovníku v²ak nic nebrání pro-
pojení více lemmat. V rámci navrºeného formátu je moºné dokonce vytvá°et
i jiné typy odkaz·. D·leºitým typem odkaz· bude nap°. propojení vidových
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7 Morfologický slovník

dvojic sloves.

Obrázek 7.1: Ukázka deriva£ních odkaz· odvozených pravideln¥ ze základního slo-
vesa sko£it

Obrázek 7.2: Ukázka deriva£ních odkaz· odvozených pravideln¥ ze základního slo-
vesa skákat

Jelikoº je v¥t²ina deriva£ních vztah· velmi pravidelná, p°idáváme pravidla
pro vytvo°ení odvozených lemmat p°ímo do jednotlivých záznam· jako sou£ást
vzoru. Slovníku s tímto typem informace o derivacích budeme °íkat kompaktní
slovník. Pro uchování kompaktního slovníku pouºijeme formátu PML, který
byl vytvo°en jako jednotný datový formát pro ukládání lingvistických dat.3

Pro automatické pouºití kompaktního slovníku je t°eba ho nejprve �rozge-
nerovat� podle deriva£ních pravidel, £ímº se vytvo°í záznamy pro odvozená
lemmata a oboustranné odkazy mezi nimi. Tyto odkazy se zakódují tak, aby je
bylo moºno vyuºít v aplikacích, ke kterým se slovník pouºívá. Teprve v dal²í
fázi je moºno vytvá°et jednotlivé slovní tvary.

3http://ufal.m�.cuni.cz/jazz/PML/doc/pml_doc.html
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8 Vzory

V první £ásti práce jsme se zabývali vymezením kategorií, které charakteri-
zují £eské slovní tvary, a jejich hodnotám. Toto vymezení je posta£ující pro
vytvo°ení morfologického slovníku, který obsahuje v²echny slovní tvary spolu
s jejich popisem pomocí uvedených kategorií. Vzhledem k pravidelnostem v £es-
kém gramatickém systému v²ak je výhodné neukládat do slovníku jednotlivé
slovní tvary kaºdý zvlá²´, ale zprost°edkovan¥, ve form¥ vzor·, které umoº¬ují
podstatn¥ zmen²it objem slovníku. Vzory p°edstavují jakási pravidla, jak vy-
tvá°et a rozpoznávat slovní tvary jazyka. Pot°ebujeme je pouze kv·li popisu
paradigmat.
Systém vzor· pro ohýbání £eských slov se u£í d¥ti na základní ²kole. Pro

automatické zpracování jazyka je v²ak t°eba systém ²kolních vzor· zjemnit.
Stejn¥ jako máme v sou£asné dob¥ dva hlavní systémy morfologických zna£ek,
tak i systém vzor· byl pro £e²tinu vytvo°en dvakrát, v Praze a v Brn¥.
V následujícím oddíle stru£n¥ popí²eme oba zmín¥né systémy vzor· a vysv¥t-

líme, pro£ jsme se rozhodli pro vytvo°ení systému nového. V dal²ích oddílech
potom podrobn¥ popí²eme nový systém ohýbacích vzor·.

8.1 Stru£né porovnání praºského a brn¥nského systému
vzor·

Oba systémy, tedy praºský i brn¥nský, vycházejí ze základních vzor·, které se
u£í d¥ti na základní ²kole. Vzhledem ke zp·sobu, jakým se se vzory pracuje,
bylo t°eba v obou systémech repertoár vzor· podstatn¥ roz²í°it.
Klára Osolsob¥ ve své diserta£ní práci (Osolsob¥, 1996), na jejímº základ¥

je brn¥nský systém postaven, o vzorech pí²e: �Pod pojmem vzor rozumíme
... konkrétní slovo reprezentující mnoºinu v²ech slov, která tvo°í ohebné tvary
pomocí identického inventá°e koncovek, jejichº spole£ným rysem dále je, ºe
tvo°í paradigmaticky odvoditelné tvary podle p°íslu²ného slovního druhu, a
u kterých dochází ke stejným zm¥nám �nální skupiny kmene.�
Praºský systém (viz (Haji£, 2004)) chápe vzor obdobn¥, aº na to, ºe místo

konkrétního slova jako reprezentanta mnoºiny slov se stejnými koncovkami
de�nuje abstraktní mnoºiny �koncovek�. Poslední slovo je v uvozovkách proto,
ºe se ve skute£nosti nejedná o klasické koncovky, ale obecn¥j²í °et¥zce. O nich
pohovo°íme za chvíli. Praºský vzor tedy není konkrétní slovo, ale °et¥zec znak·,
který do jisté míry, zejména pro podstatná jména, vyuºívá zkratek klasických
vzor· (nap°. hd pro hrad, zn pro ºena, kr pro ku°e). Jejich jemn¥j²í £len¥ní se
ale vyjad°uje pomocí dal²ích £íslic i písmen (hd1, hd1x, zn15e atd.). Vzory pro
ohýbání dal²ích slovních druh· vykazují také prvky logického systému, av²ak
jiº nep°ipomínají klasické ²kolní vzory.
Odli²né je °e²ení výjimek. Brn¥nský systém pokrývá vzory celou slovní zá-

sobu, tedy i výjimky, které jsou jedine£né. Podle takového vzoru se potom
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ohýbá práv¥ jedno lemma, které je v tom p°ípad¥ shodné s názvem vzoru.
Praºský systém °e²í výjimky jinak � dopln¥ním výjime£ných tvar· s jejich
konkrétními zna£kami ke vzor·m, nebo, v p°ípad¥, ºe nelze pouºít vzor ani
pro £ást paradigmatu, uvedením v²ech slovních tvar· s konkrétními morfolo-
gickými zna£kami.
V principu nezáleºí na tom, jak se vzor pojmenuje, ani jakým zp·sobem se

zachází s výjimkami. D·leºité je, aby systém pokryl ve²keré moºnosti, které se
v jazyce vyskytnou. Oba systémy tuto podmínku spl¬ují, ne v²ak beze zbytku.
Za hlavní nevýhody povaºujeme:

• Brn¥nské názvy vzor· nemají systém (není to kritika vzor·, ale jejich
názv·!). Zt¥ºuje to práci se slovníkem. Ten, kdo slovník obhospoda°uje,
se musí nau£it v²echny vzory nazpam¥´.

• Praºské vzory systém mají, ale zdaleka ne dokonalý. I zde je obtíºné
udrºovat p°ehled o názvech vzor·.

• Ani jeden ze systém· nepokrývá ve²keré �ektivní varianty (mutace).

• Ve vzorech se kódují dohromady globální i �ektivní kategorie.

• Není dob°e vy°e²eno odvozování p°íbuzných lemmat. Praºský systém se
derivacemi zabývá, ale siln¥ p°egenerovává, takºe lze odvodit i slovní
tvary, které v jazyce nejsou.

Proto jsme se rozhodli navrhnout nový systém vzor·. Netvrdíme, ºe je zcela
dokonalý, ale uvedené nedostatky odstraní. Dal²ím d·vodem je zm¥na systému
kategorií, v£etn¥ jejich hodnot, popsaná v p°edchozích kapitolách. Práv¥ s nimi
by morfologie m¥la pracovat.

8.2 Nové vzory

P°i návrhu vzor· vycházíme z praºského systému. Ten není p°ímo zaloºen na
morfologické stavb¥ slova, ani na fonologických pravidlech. Jeho hlavní my²-
lenkou je práce s °et¥zci1.
Hlavní rozdíl na²eho pojetí vzor· oproti ob¥ma zmi¬ovaným systém·m je

ten, ºe kóduje pouze �ektivní kategorie. Globální kategorie jsou totiº stejné pro
celé paradigma (tak byly de�novány), není tedy t°eba je kódovat pro kaºdý
slovní tvar zvlá²´. M·ºeme tak pouºít stejný vzor pro více slovních druh·,
nap°. adjektivní vzory pro podstatná jména, £íslovky a zájmena.
Dal²í zm¥na spo£ívá ve striktním odd¥lení �ektivní £ásti vzoru a £ásti de-

riva£ní. Toto odd¥lení se sice v praºském systému pouºívá, je v²ak pro kaºdý
vzor nem¥nné. Kaºdý vzor má napevno p°i°azenu mnoºinu derivací, coº na
jednu stranu velmi zjednodu²uje popis2, na druhou stranu v²ak vede k vytvá-
°ení neexistujících lemmat (nap°. od slovesa pospíchat se pravidelnou derivací
utvo°í p°íslovce pospíchan¥.)
1Lingvisticky p°ijateln¥j²í popis nabízí nap°. dvouúrov¬ová morfologie, kterou navrhl Kimmo Kos-
kenniemi v r. 1983 (Koskenniemi, 1983). Pro £e²tinu implementovala dvouúrov¬ový popis Hana
Skoumalová (Skoumalová, 1997).

2Autor tohoto systému Jan Haji£ m¥l dobré d·vody k tomu, aby byl popis co nejjednodu²²í,
protoºe ve své dob¥ pot°eboval, aby zabíral v pam¥ti po£íta£e co nejmén¥ místa. Jeho kritici si
toto zhusta neuv¥domují.
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Vzory, které budeme popisovat, se tedy skládají ze dvou £ástí � �ektivní
a deriva£ní. P°esto, ºe ob¥ £ásti zapisujeme do jednoho °et¥zce, budeme jim
°íkat �ektivní vzor a deriva£ní vzor. Flektivní vzor popisuje slovní tvary,
deriva£ní vzor kóduje pravidla, podle kterých se tvo°í nová lemmata.

8.2.1 Flektivní vzory

Flektivní vzor je mnoºina °et¥zc· a k nim náleºejících �ektivních £ástí mor-
fologických zna£ek (nadále budeme psát zkrácen¥ jen o morfologické zna£ce) a
�ektivních mutací, jde tedy o mnoºinu trojic 〈°et¥zec, morfologická zna£ka, �ek-
tivní mutace〉. P°ipojí-li se °et¥zec z �ektivního vzoru ke správnému za£átku
slova (jinému °et¥zci), vyjde platné £eské slovo (slovní tvar), jemuº náleºí
morfologická zna£ka a �ektivní mutace z druhých dvou £len· p°íslu²né tro-
jice vzoru. Zmín¥ným °et¥zc·m ze vzoru °íkáme zakon£ení. Obecn¥ nemá
zakon£ení ºádný konkrétní lingvistický význam. M·ºe to být koncovka, ale
nemusí.
Formáln¥:
Flektivní vzor Ω je mnoºina trojic 〈s, M, F〉, kde s je °et¥zec, M platná

morfologická zna£ka a F �ektivní mutace. Nulová �ektivní mutace se m·ºe
z trojice vypustit.
�ekneme, ºe slovní tvar w s morfologickou zna£kou M a �ektivní mutací F

byl vytvo°en podle �ektivního vzoru Ω, jestliºe existuje trojice 〈s, M, F〉 ∈ Ω
taková, ºe w = p·s pro n¥jaký °et¥zec p. Te£ka · je zde i dále znak pro operaci
konkatenace (z°et¥zení).
Jestliºe existuje °et¥zec p a �ektivní vzor Ω = {〈si,Mi, Fi〉; i = 1...n}, pro

který mnoºina {p · si; i = 1...n} tvo°í celé paradigma n¥jakého lemmatu w̄,
potom °íkáme, ºe lemma w̄ se ohýbá (sklo¬uje, £asuje nebo stup¬uje) podle
vzoru Ω. Flektivní vzor v²ak nemusí popisovat celé paradigma, ale jen jeho
podmnoºinu.
�et¥zec p nemusí mít ºádný gramatický význam, i kdyº ho £asto má. M·ºe

být kmenem, jeho £ástí, m·ºe obsahovat i celou nebo jen £ást p°ípony, a sa-
moz°ejm¥ m·ºe obsahovat i p°edpony. Z toho d·vodu pro n¥j nemáme ºádné
p°esné lingvistické pojmenování. V dal²ím textu ho budeme nazývat ko�x.
Tento termín vymyslel student MFF UK David Kolovratník jako zkratkové
slovo pro nejasné spojení °et¥zc· tvo°ících kmen, pre�x i su�x nebo jejich
£ástí, které dohromady tvo°í za£átek slovního tvaru.
Ko�x je nejdel²í po£áte£ní °et¥zec, který sdílejí v²echny slovní tvary popsané

jedním vzorem.
Stejn¥ tak °et¥zce si, které vystupují v n¥jakém vzoru, nejsou (gramatické)

koncovky. Práv¥ proto jim °íkáme vágn¥ zakon£ení.
Pro sklo¬ování sta£í, aº na n¥kolik výjimek, jeden �ektivní vzor. Nap°íklad

paradigma lemmatu hrádek má ko�x hrád a mnoºinu zakon£ení {ek, ku, kem,
ky, k·, k·m, kách, cích}.
U slovesných �ektivních vzor· je situace komplikovan¥j²í. Slovesné tvary jed-

noho lemmatu se £asto tvo°í podle n¥kolika r·zných vzor·, nebo´ v nich £ast¥ji
dochází k hláskovým zm¥nám. V takovém p°ípad¥ má paradigma více ko�x· i
více mnoºin zakon£ení. Kdybychom cht¥li zachovat zásadu, ºe k jednomu lem-
matu p°íslu²í jediný �ektivní vzor, museli bychom pracovat s velmi krátkými
ko�xy a po£et vzor· by musel být velký. Proto k vytvo°ení vzor· vyuºíváme
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spole£ných vlastností jednotlivých slovesných tvar· a hláskové zm¥ny °e²íme
pomocí vícera ko�x·. Jedno slovesné paradigma se potom £asuje podle n¥kolika
�ektivních vzor· s n¥kolika ko�xy.
Flektivní vzory jsou navrºeny tak, aby pokrývaly i systematické �ektivní

mutace. Ty jsou uvedeny jako t°etí £len trojic ve vzoru.
V této práci navrhujeme nový systém �ektivních vzor·, ale základní my²-

lenka pro vytvá°ení slovních tvar· pomocí vzor· a ko�x· z·stává stejná jako
v praºském systému. Jen místo dvojic 〈ko�x, vzor〉, které jsou p°i°azeny lem-
mat·m v sou£asném systému, pouºíváme trojice 〈ko�x, vzor, mutace〉. Mutace
z této trojice m·ºe být �ektivní, globální i smí²ená. Jde o hodnotu kategorie
Mutace, která byla zavedena v oddíle 3.4.
Lemmata, která se ohýbají nepravideln¥, nemají �ektivní vzor. Místo toho

záznam slovníku obsahuje v²echny slovní tvary jejich paradigmatu s p°íslu²-
nými morfologickými zna£kami. Alternativn¥ by se daly nepravidelnosti °e²it
pomocí individuálních vzor·, které by platily vºdy jen pro jediné lemma. Tento
zp·sob je pouºit v systému brn¥nském. My se drºíme praxe praºské, která
výjimky popisuje pomocí jednotlivých slovních tvar·. Vyhneme se tak p°íli²
vysokému po£tu �ektivních vzor·. Navíc je moºno jednodu²e p°idávat nepravi-
delné tvary bez ohledu na vzory. Nap°. lemma otev°ít má krom¥ pravidelného
£asování dva archaické tvary otevru a otevrou, které jsou �ektivními mutacemi
k tvar·m otev°u a otev°ou. Podobné mutace vykazují je²t¥ lemmata zav°ít a
uzav°ít. Tyto mutace nejsou systematické, nepopisujeme je tedy pomocí vzoru,
nýbrº je coby výjimky p°idáváme do paradigmatu zvlá²´.
Paradigma popisujeme tedy dvojím zp·sobem:

1. pomocí ko�x· a �ektivního vzor·,
2. pomocí slovních tvar· a jejich morfologických zna£ek.

První zp·sob lze chápat jako zkrácený zápis zp·sobu druhého.
Oba typy mohou být v záznamu p°ítomny sou£asn¥. Je-li t°eba, musí být

navíc dopln¥ny informací o mutaci, a to jak globální, tak �ektivní, aby vºdy
platilo Zlaté pravidlo morfologie.
Sou£ástí slovníkového záznamu jsou tedy dva typy trojic:

1. 〈ko�x, �ektivní vzor, mutace〉 nebo
2. 〈slovní tvar, morfologická zna£ka, mutace〉.

V p°ípad¥, ºe mutace je pro daný ko�x nebo slovní tvar nulová, nemusí se
uvád¥t. Mnoºina takových trojic de�nuje celé paradigma lemmatu, které je
klí£em daného záznamu. Slovníkový záznam m·ºe obsahovat jednu nebo více
trojic jednoho nebo obou typ·.
V²echny takové trojice p°i°azené jednomu lemmatu tvo°í p°edpis pro vytvo-

°ení celého paradigmatu tohoto lemmatu.
Flektivní vzory, které popí²eme v následujících oddílech, jsou rozd¥leny podle

slovních druh·. Místo velkého mnoºství vzor·, které popisují slovní zásobu,
jsme zavedli pro kaºdý slovní druh vzor· jen n¥kolik, zato parametrizovatel-
ných. Pot°ebné mnoºství vzor· nahrazujeme parametry, které jsou v²ak pro
kaºdý vzor jiné. Jsme p°esv¥d£eni, ºe tento systém �ektivních vzor· je vhod-
n¥j²í neº dosavadní vzory obou zmi¬ovaných systém·. Jeho hlavní p°edností
je to, ºe lze parametry snadno kombinovat tak, aby popsaly r·zné moºnosti
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�exe vyskytující se v £eských paradigmatech. Parametry jsou zejména vhodné
pro popis �ektivních mutací slovních tvar·, coº je z°ejm¥ nejv¥t²í slabinou
sou£asných systém·.
Stávající vzory, jak brn¥nské, tak i praºské, lze v¥t²inou pomocí vhodn¥

zvolených parametr· p°evést na vzory nové. U praºského systému se tímto
zp·sobem m·ºeme zbavit pom¥rn¥ velkého mnoºství výjimek, které dopl¬ují
paradigmata n¥kterých lemmat, protoºe stávající mnoºina vzor· je nezahr-
nuje. Nelze p°evést n¥které brn¥nské vzory, a to ty, které popisují nepravidelné
alternace v kmeni. Jak jiº bylo °e£eno, brn¥nský systém se vypo°ádává s výjim-
kami zavedením vzor· i pro velmi malé mnoºiny lemmat, v nejzaz²ím p°ípad¥
i pro lemma jediné. Praºský systém výjimky popisuje pomocí p°i°azení zna£ek
jednotlivým tvar·m. Tento zp·sob jsme p°evzali i my.
Názvy vzor· vytvá°íme výhradn¥ pomocí znak· anglické abecedy. Jednotlivé

znaky tedy kódujeme bez há£k· a bez £árek. Znak ¥ kódujeme systematicky
pomocí znaku j.

8.2.1.1 Stup¬ování

Vzory pro sklo¬ování p°ídavných jmen obsahují i p°edpis pro stup¬ování3. Po-
mocí tohoto p°edpisu se vytvá°ejí pouze tvary druhého stupn¥ (komparativu).
T°etí stupe¬ a nov¥ zavedený stupe¬ s (sebe- + komparativ) se tvo°í pravi-
deln¥ ze stupn¥ druhého, a to pomocí pre�x· nej- a sebe-. Stejn¥ pravidelné je
i stup¬ování negovaných adjektiv (nebezpe£n¥j²í, nejnebezpe£n¥j²í, sebenebez-
pe£n¥j²í).
Praºský systém vzor· obsahuje i p°edpis na tvo°ení superlativu, a to pomocí

zna£ky + u zakon£ení. Na²e nové vzory to ned¥lají, nebo´ tvo°ení je naprosto
pravidelné a m·ºe se tvo°it od kaºdého p°ídavného jména, které má druhý
stupe¬. Totéº se týká i stup¬ování p°íslovcí. Je-li tedy ve vzoru uveden p°edpis
na vytvo°ení 2. stupn¥, automaticky to znamená, ºe se vytvo°í i stupe¬ 3 a
stupe¬ s. Starost o vytvá°ení tvar· 3. stupn¥ a stupn¥ s u p°ídavných jmen a
p°íslovcí necháváme tedy na nástrojích morfologické analýzy a syntézy.

8.2.1.2 Negace

Podobn¥ zacházíme i s negací. P°edpona ne-, která slouºí k vytvo°ení negova-
ného tvaru p°ídavného jména, p°íslovce a slovesa, °id£eji i podstatného jména,
nebývá obsaºena ve slovníku, nebo´ je pravidelná. Proto ani u negace nepouºí-
váme praxe z praºského systému, který moºnost negace vyzna£uje speciálním
znakem ve v²ech zakon£eních uvedených ve vzoru.
Zde v²ak existuje n¥kolik výjimek. In�nitiv n¥kterých sloves se totiº ne-

vytvá°í prostým p°ipojením ne- na za£átek slova, ale dochází zde ke krácení
v kmeni. Jako p°íklad uve¤me in�nitivy brát � nebrat, spát � nespat. Tyto
tvary je t°eba do slovníku zadat explicitn¥ a sou£asn¥ zabránit, aby se tvo°ily
nesprávné dlouhé tvary automaticky z a�rmativního tvaru. Tomu zabráníme
zavedením parametru negace p°ímo do názvu vzoru. Tento parametr vystu-
puje ve vzorech ve form¥ nepovinného pre�xu (proto mu také °íkáme pre�x

3O stup¬ování se lingvisté p°ou, zda pat°í do morfologie nebo do slovotvorby, viz nap°. (Karlík �
Hladká, 2004). Drºíme se zavedené praºské i brn¥nské praxe a popisujeme stup¬ování v rámci
morfologie.
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negace), který m·ºe mít hodnotu A nebo N. Hodnota A znamená, ºe vzor
lze pouºít pouze ke generování a�rmativních tvar·, hodnota N p°ipou²tí pouze
tvary negativní. Absence pre�xu neklade na negaci ºádná omezení, tedy po-
voluje tvary jak a�rmativní, tak negativní. Parametr negace m·ºe vystupovat
jen u vzor· p°ídavných jmen, sloves, p°íslovcí a podstatných jmen. Vzhledem
k velmi volným pravidl·m p°i tvo°ení negace je lep²í omezení na negaci ve
vzorech nepouºívat, nem¥ní-li negace kmen slovního tvaru. Zabránili bychom
tak rozpoznání neobvyklých tvar·, jako v p°íkladu (109) z korpusu SYN a
v p°íkladu (110) nalezeném na internetu.

Blbec neblbec, ale hlavn¥, ºe jsem zdravý (109)
V tradi£ní (nerychlé) restauraci v²ak m·ºeme vid¥t také velké rozdíly (110)

Práv¥ popsaný p°ístup k negaci a stup¬ování jiº byl £áste£n¥ implemento-
ván, prozatím s p·vodními praºskými zna£kami, viz (Hlavá£ová � Kolovratník,
2008). S pre�xem negace se zde zachází podobn¥ jako s jinými pre�xy s tím
rozdílem, ºe se p°i rozpoznání zm¥ní hodnota kategorie NEG z NEG=A na
NEG=N. Pre�xy pouºívané ke stup¬ování zase m¥ní hodnotu kategorie DEG
z DEG=2 na DEG=3 nebo DEG=s.

8.2.2 Deriva£ní vzory

Velké mnoºství £eských slov vzniká odvozením z jiných slov. Na otázku, zda
derivace pat°í do morfologie £i nikoli, není jednozna£ná odpov¥¤. Vzhledem
ke zp·sobu pouºití morfologického slovníku v²ak deriva£ní vztahy do slovníku
zahrnujeme. Nap°. v automatickém p°ekladu je ob£as nutné pouºít místo slo-
vesa slovesné p°ídavné jméno (Ud¥lal jsem to. � Mám to ud¥lané / ud¥láno.).
Jestliºe budeme mít ve slovníku odkazy mezi slovesem a p°íslu²nými deverba-
tivy, m·ºeme tyto vztahy vyuºít p°i nejr·zn¥j²ích konstrukcích.
Jsou v zásad¥ dv¥ moºnosti, jak to ud¥lat:

1. pomocí pravidel,
2. pomocí odkaz· mezi jednotlivými hesly.

Nejoperativn¥j²í je kombinovaný p°ístup. V p°ípadech, kdy se derivace tvo°í
naprosto pravideln¥, posta£í do slovníkového záznamu vloºit pravidlo, jak z da-
ného lemmatu vytvo°it lemma odvozené.
Deriva£ní vzor v²ak nep°i°azujeme p°ímo k lemmatu, ale ke ko�xu. Pomocí

tohoto vzoru se odvodí z daného ko�xu nové lemma se svým �ektivním vzorem
(v£etn¥ p°esn¥ nastavených hodnot v²ech parametr·). Z toho vyplývá, ºe de-
riva£ní pravidla v¥t²inou nepouºíváme k odvozování nepravidelných lemmat,
které nemají jeden pravidelný �ektivní vzor. Deriva£ní vzor se také vyuºije
pro utvo°ení deriva£ního odkazu mezi ob¥ma lemmaty � tedy toho, v jehoº
záznamu je uvedeno, a toho, které se pomocí n¥ho odvodí.
Na rozdíl od ohýbání tedy tvary vzniklé na základ¥ deriva£ních vzor· nejsou

sou£ástí paradigmatu lemmatu, jehoº tvary vzor popisuje. Deriva£ní vzory
vºdy vytvá°ejí nová lemmata s vlastními paradigmaty.
Pouºití vzor· pro tvo°ení deriva£ních odkaz· má n¥kolik výhod. Jednak se

tím m·ºe výrazn¥ zmen²it velikost slovníku. Víme-li nap°., jak z nedokonavých
sloves páté t°ídy (vzor d¥lá) utvo°it iterativní slovesa (d¥lávat), není t°eba
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je v²echny zahrnovat do slovníku, vygenerují se samy pomocí jednoduchého
pravidla.
Druhá výhoda spo£ívá v implicitní moºnosti propojit v rámci slovníku p°í-

buzná slova. P°íbuzná slova lze propojit ru£n¥, av²ak automatické propojení
pomocí deriva£ních vzor· je elegantn¥j²í a mén¥ náchylné k chybám. V t¥ch
p°ípadech, kdy není moºné odvozené slovo utvo°it podle jednoduchého pra-
vidla, je stále moºnost v rámci slovníku pomocí odkaz· p°íbuzná lemmata
propojit ru£n¥. Odvozovací pravidla v²ak tento proces zjednodu²ují.
Dal²í výhodou je sníºení pravd¥podobnosti chyby p°i údrºb¥ slovníku. Ja-

kýkoli ru£ní zásah do obsahu slovníku s sebou nese riziko chyby, proto je t°eba
se snaºit o co nejv¥t²í vyuºití pravidelných operací.
N¥která odvozovací pravidla jsou velmi produktivní a pokrývají velké mnoº-

ství p°íbuzných dvojic. Existují v²ak i derivace nepravidelné. Jist¥ je moºno
vytvo°it pravidlo pro kaºdé odvození. Ov²em deriva£ní vzor, který by platil
jen pro malý po£et, p°ípadn¥ dokonce jen jedno odvození, by neúm¥rn¥ zvy²o-
val objem celého systému. P°ijímáme stejnou zásadu jako v p°ípad¥ ohýbacích
vzor·, které nevytvá°íme pro nepravidelná paradigmata. Ani zde nebudeme
vytvá°et vzory pro nepravidelná odvození.
Místo toho za°adíme odvozené slovo do slovníku jako plnohodnotné heslo a

jeho souvislost s p·vodním slovem zajistíme pomocí deriva£ního odkazu.
Vzhledem k tomu, ºe £asto není ani lingvist·m jasné, které lemma je p·vodní

a které odvozené, nebudeme se snaºit o zachycení sm¥ru tohoto vztahu a de-
riva£ní odkazy umístíme do slovníku oboustranné bez jakýchkoli preferencí.
P°esto budeme tyto odkazy i nadále nazývat deriva£ní.
Deriva£ní vztah v na²em pojetí tedy propojuje dva záznamy bez ohledu na

skute£né (nebo aspo¬ v²eobecn¥ p°ijímané) £asové vztahy (co bylo d°ív a co
potom).
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9 Vzory podstatných jmen

9.1 Obecné vlastnosti

Pro sklo¬ování podstatných jmen pouºíváme základní vzory, které se u£í d¥ti
na základní ²kole. Zapisujeme je zkratkou sloºenou ze dvou písmen. Tato
zkratka je v¥t²inou shodná se zkratkou vzor· praºského systému a mnemo-
technicky vyjad°uje klasický základní vzor.
Zakon£ení z jednotlivých vzor· podstatných jmen jsou pravidelná, aº na

n¥které kombinace pádu a £ísla, ve kterých dochází k více moºnostem tvo-
°ení p°íslu²ného slovního tvaru. Je-li tato kombinace p°ípustná pro celou mno-
ºinu lemmat ohýbaných podle daného vzoru, je hodnota kategorie Flektivní
mutace p°ímo zahrnuta do p°íslu²né trojice 〈°et¥zec, morfologická zna£ka, �ek-
tivní mutace〉 vzoru. P°íkladem m·ºe být dvojí tvar podstatných jmen v 7pl
(hrady � hradama). Jestliºe n¥jaká kombinace p°ipou²tí více moºností zakon-
£ení, ale ne pro v²echna lemmata, °íkáme jí kritická kombinace. U kaºdého
lemmatu musíme stanovit, které zakon£ení je pro n¥j správné, a p°i°adit mu
i hodnotu kategorie Flektivní mutace (nap°. 2sg lesa s FMU=a, ale hradu
s FMU=u). U kaºdého vzoru jsou kritické kombinace jiné, n¥které vzory kri-
tické kombinace nemají, protoºe jsou zcela pravidelné.

Celý vzor podstatného jména se skládá z následujících £ástí:

1. z dvoupísmenné £ásti kódující základní vzor,
2. z £ásti kódující koncové znaky ko�xu (v¥t²inou p°ímo slovního kmene),
3. z £ásti kódující moºná zakon£ení v kritických kombinacích,
4. z £ásti de�nující derivace,
5. z nepovinné £ásti kódující r·zná omezení na tvo°ení n¥kterých slovních

tvar·.

�ásti 2 aº 4 jsou závislé na základním vzoru, £ást 5 je nepovinná a m·ºe být
p°idána k libovolnému substantivnímu vzoru.
�ást 2 °íká, jak vypadá posledních n¥kolik znak· kmene, nebo´ podle nich

se °ídí mnoºina zakon£ení. �asto jsou to p°ímo koncové znaky, a stávají se tak
sou£ástí zakon£ení ze vzoru.
Moºnosti zakon£ení v kritických kombinacích jsou zakódovány ve 3. £ásti

vzoru. Obecn¥ budeme kritické kombinace zapisovat ve tvaru Ksg pro jed-
notné £íslo nebo Kpl pro £íslo mnoºné, kde K je £íslo pádu (hodnota kategorie
Pád). V p°ípad¥, ºe je ve vzoru uvedeno více hodnot pro n¥kterou kritickou
kombinaci, vygenerují se podle nich p°íslu²né hodnoty kategorie Flektivní
mutace. Po°adí, ve kterém se mutace uvedou do vzoru, není významné, nebo´
mutace nejsou umíst¥ny na ºádnou ²kálu. P°i práci na p°i°azování vzor· se
v²ak snaºíme zadávat jako první moºnost tu mutaci, která je spisovná nebo,
v p°ípad¥ obou spisovných nebo obou nespisovných, b¥ºn¥j²í. Kdyby se totiº
n¥kdo rozhodl mutace £íslovat, mohlo by mu takové °azení usnadnit práci.

82



9 Vzory podstatných jmen

Vzor m·ºe také obsahovat p°edpis na vytvo°ení derivací. V sou£asné práci
popisujeme pouze odvození p°ivlast¬ovacích p°ídavných jmen a u ºivotných
vzor· také odvozená feminina. P°ivlast¬ovací p°ídavná jména je moºno tvo°it
p°íponou -·v pro hodnoty GEN=M nebo p°íponou -in pro hodnotu GEN=F.
Tvo°ení p°ivlast¬ovacího p°ídavného jména je pro jednotlivé vzory pravidelné,
sta£í tedy zadat, zda se tvo°í, nebo netvo°í. P°íznak V tvo°ení p°ídavného
jména p°ivlast¬ovacího umis´ujeme do £ásti 4, ale explicitn¥ ho uvádíme jen
u ºenských vzor·, nebo´ u muºských ºivotných vzor· lze p°ídavné jméno p°i-
vlast¬ovací utvo°it z°ejm¥ vºdy.
O tvo°ení odvozených feminin pojednáme v oddíle 9.3 o ºivotných vzorech.
Kaºdý vzor navíc m·ºe obsahovat na konci znak P, znamenající, ºe se ge-

nerují jen tvary plurálu, nebo S pro tvo°ení pouze singuláru. Není-li p°ítomen
ani jeden z t¥chto znak·, generují se v²echny tvary plurálu i singuláru.
Dal²í vlastnost spole£ná v²em vzor·m m·ºe být ozna£ení skute£nosti, ºe vzor

se nemá pouºít pro vytvo°ení tvaru pro 2pl. Existuje totiº pom¥rn¥ zna£né
mnoºství paradigmat, ve kterých práv¥ v tomto pád¥ dochází k alternaci ve
kmeni, p°i£emº v²echny ostatní tvary jsou pravidelné, nebo aspo¬ pravidelné
tvary tvo°í jednu z více mutací (nap°. bouda � bud, dílo � d¥l, kráva � krav,
chvíle � chvil). Jak je vid¥t z p°íklad·, je tato vlastnost spole£ná více vzor·m,
i kdyº zdaleka ne v²em. P°esto je výhodn¥j²í p°ipustit tuto moºnost obecn¥
pro substantivní vzory, neº ji vypisovat u kaºdého zvlá²´. Fakt, ºe vzor platí
pro v²echny tvary krom¥ 2pl, se vyzna£í uvedením znaku 2 na konec názvu
vzoru.
Ob¥ omezení, na £íslo i na (ne)pravidelné tvo°ení 2pl, jsou obsahem £ásti 5.
Substantivní vzory tedy mohou kon£it t¥mito °et¥zci, které omezují tvo°ení

slovních tvar·:

• S: jen tvary jednotného £ísla

• P: jen tvary mnoºného £ísla

• 2: v²echny tvary krom¥ 2pl

• 2P nebo P2: v²echny tvary mnoºného £ísla krom¥ 2pl (pr·nik dvou p°ed-
chozích omezení)

Omezení negace se vyjád°í pomocí parametru negace, který se v²ak umis´uje
systematicky u vzor· v²ech slovních druhu jako pre�x p°ed základním vzorem.
Viz oddíl 8.2.1.2 v obecné kapitole o vzorech.
V²echny vzory podstatných jmen mají pravidelné �ektivní mutace FMU=a

se zakon£ením -ma, které jsou moºné vºdy v 7pl: pány � pánama, stroji �
strojema, ºenami � ºenama, ku°aty � ku°atama atp. Tyto mutace jsou téº
sou£ástí v²ech vzor·, kde o nich téº pojednáme.
Nejb¥ºn¥j²í mutace podstatných jmen jsme umístili do tabulky 9.1, která je

uvedena na str. 84.
Následuje seznam vzor·, jejich popis a p°íklady.
V názvu vzoru je vºdy tu£n¥ uveden dvoupísmenný kód názvu vzoru. Pod-

trºené znaky jsou parametry, jejichº moºné hodnoty jsou uvedeny ve vý£tu,
který vºdy následuje. Hodnota ε znamená prázdný znak a ve skute£nosti se ne-
zapisuje. �ást vzoru 5 popisující moºnost obecných omezení jiº u jednotlivých
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Mutace Jeji kód Mutace Jeji kód Mutace Jeji kód
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městu/mléku mléce/městě

ženama/ drahýma/ 
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7. P

Marie
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Saše Saši

Saše Saši

stavení staveního

S

N

N

6

36

N

N

N

jeskyní jeskyň

2

MIN

F

N

F

N

F

S

P

1 S

3 P

P

1245 P

15 P

N FM 6

N F 3

N

N M

F

N M

N

36

P

S

N I 3 S

I

N IMN

nocema/loděma

POS GEN CAS NUM

I 2 SN

N

nocemi/loděmi

nocích/obyvatelích nocech/obyvatelech

Příklad Příklad

lodi/noci

Příklad

nocem/loděm

noce/lodě

invalidové

domkách/ ptákách/ 
ramínkách hotelech/spisovatelech

kořeni

pánovi/mužovi/soudcovi

kořeni

domum/pánum/městum

6

domcích/ ptácích/ 
ramíncích/hotelích

kouta koutu

obchodu/ lesu/ kořenu lese/obchodě

kořenu

6

lodím/nocím/Dejvicím

loďma/nocma

loďmi/nocmi

S

P

ženami/ drahými/ pány

invalidi

lodima

Dejvicům Dejvicum

invalidé

domům/pánům/městům

stanovisek stanovisk
N N 2 P

2 P

N F 145 P

obyvateli/muži obyvatelemaobyvatelamaN M 7 P

N F 7 P

Tabulka 9.1: Nejb¥ºn¥j²í mutace podstatných jmen
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9 Vzory podstatných jmen

vzor· nezmi¬ujeme, nebo´ je obecn¥ pouºitelná u libovolného substantivního
vzoru.

9.2 Neºivotné vzory

9.2.1 HRAD

hdx-2sg-6sg-6pl

hdx-2sg-6sgS

hdx-2pl-6plP

Vzor hrad má t°i varianty. První varianta je nej£ast¥j²í. Podle ní se vytvá°ejí
v²echny tvary jednotného i mnoºného £ísla. Kritické kombinace jsou, jak je
vid¥t ze vzoru, 2sg, 6sg a 6pl.
Druhá varianta popisuje singularia tantum. V tomto p°ípad¥ jsou kritické

kombinace pouze 2sg a 6sg a název celého vzoru musí být zakon£en znakem S.
T°etí varianta popisuje pluralia tantum. Z kritických kombinací pochopiteln¥

vypadnou 2sg a 6sg, naopak k 6pl p°ibyde 2pl, nebo´ existuje velká skupina
substantiv, která má prázdné zakon£ení v 2pl (nap°. Dukovany, 2pl Dukovan,
nikoli *Dukovan·, jak by odpovídalo vzoru hrad). V tomto p°ípad¥ musí být
na konci vzoru P.
Druhou a t°etí variantu lze pouºít i pro popis takových paradigmat, jejichº

mnoºné a jednotné £íslo mají r·zný ko�x.

Význam jednotlivých £ástí:

x je zakon£ení ko�xu. V¥t²inou se jedná o poslední jedno aº dv¥ písmena
lemmatu.
Moºné hodnoty parametru x:

� r

� ch

� h

� g

� ek (ve 2pl se vypou²tí -e-)
� k

� en (ve 2pl se vypou²tí -e-)
� el (ve 2pl se vypou²tí -e-)
� et (ve 2pl se vypou²tí -e-)
� us

� ky

� y

� ε � ostatní moºná zakon£ení
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9 Vzory podstatných jmen

2sg je zakon£ení 2. pádu jednotného £ísla. Moºné hodnoty parametru 2sg
jsou sou£asn¥ skute£ná zakon£ení. U kód· uvádíme téº hodnotu kategorie
Flektivní mutace.

� a, FMU=a
� u, FMU=u

Jestliºe jsou moºné ob¥ hodnoty parametru 2sg, pouºijí se nejen k vytvo°ení
slovních tvar·, ale i k p°i°azení hodnoty Flektivní mutace.

6sg je zakon£ení 6. pádu jednotného £ísla. Moºné hodnoty parametru 6sg a
kategorie Flektivní mutace:

� u, FMU=u
� e, FMU=e
� j pro zakon£ení -¥, FMU=e

Kategorie FMU je stejná u dvou zakon£ení proto, ºe tyto dv¥ alternativy se
nikdy nemohou vyskytnout u stejné kombinace pádu a £ísla jednoho lemmatu.
To vyplývá z historického vývoje £eského sklo¬ování. Zakon£ení -¥ nastává po
hláskách b, f, m, p, v, d, t, n, zatímco -e po hláskách l, s, z. Se stejným typem
mutace se setkáme je²t¥ n¥kolikrát.

6pl je zakon£ení 6. pádu mnoºného £ísla. Moºné hodnoty parametru 6pl:
� a pro zakon£ení -ách, FMU=a
� e pro zakon£ení -ech, FMU=e
� i pro zakon£ení -ích s automatickým zm¥k£ením p°edchozí souhlásky,
FMU=i

2pl je zakon£ení 2. pádu mnoºného £ísla. Moºné hodnoty parametru 2pl:
� u pro zakon£ení -·, FMU=u
� 0 pro prázdné zakon£ení, FMU=0

P°íklady r·zných lemmat se vzorem hrad jsou v tabulce 9.2. V posledním
sloupci je uveden sou£asný vzor z praºského systému.

9.2.2 STROJ

sjx

Vzor stroj je velmi pravidelný, nemá ºádné kritické kombinace. Jediným
parametrem je zakon£ení ko�xu x.
Moºné hodnoty parametru x jsou:

� el
� ec
� en pro zakon£ení -e¬
� ε � ostatní moºná zakon£ení

P°íklady r·zných lemmat se vzorem stroj jsou v tabulce 9.3. V posledním
sloupci je uveden sou£asný vzor z praºského systému.
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9 Vzory podstatných jmen

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

problém problém hd-u-u-e hd1

hotel hotel hd-u-u-ei hd1xx

cirkus cirkus hd-u-u-e hd1

virus vir hdus-u-u-e hdus

kurs kurs hd-u-eu-e hd2

oceán oceán hd-u-ju-e hd2x

javor javor hd-au-u-e hd4

Motol Motol hd-a-euS hd4

Vlkov Vlkov hd-au-ju-e hd5x

sk°ek sk°e hdk-u-u-ia hd1k

hrádek hrád hdek-u-u-ia hd1ek

srpen srp hden-a-u-e hd1ena

svícen svíc hden-u-u-e hd1en

tucet tuc hdet-u-u-e hd1et

jazyk jazy hdk-au-eu-ia hdka

gong gon hdg-u-u-ia hd1g

b¥h b¥ hdh-u-u-ia hd1h

poslech posle hdch-u-u-ia hd1ch

Slapy Slap hdy-u-eP hdpy

Dukovany Dukovan hdy-0-eP hdpy0

Jeseníky Jesení hdky-u-aiP hdpky

Tabulka 9.2: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru hrad

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

jetel jetel sj sj1

°et¥zec °et¥z sjec sj1ec

obratel obrat sjel sj1el

ohe¬ oh sjen �-

Tabulka 9.3: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru stroj
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9 Vzory podstatných jmen

9.2.3 Kolísání mezi vzory HRAD a STROJ

hs

Název vzoru je utvo°en z po£áte£ních písmen obou vzor·. Podstatná jména,
která kolísají mezi vzory hrad a stroj, jsou v¥t²inou pravidelná, proto v je-
jich vzoru nejsou ºádné parametry. Pravd¥podobn¥ jedinými nepravidelnými
výjimkami jsou lemmata den a týden (viz (Osolsob¥, 1996) na str. 90).
V p°ípad¥, ºe se tvary podle obou vzor· neshodují, jsou rozli²eny hodnotou

kategorie Flektivní mutace. Kombinace kategorií jsou uvedeny v tabulce 9.4.

Pád Zakon£ení
(hrad)

FMU Zakon£ení
(stroj)

FMU P°íklad

2sg -u u -e e boubelu/boubele
3sg/6sg -u u -i i boubelu/boubeli
5sg -e e -i i boubele/boubeli
1pl/4pl -y y -e e boubely/boubele
6pl -ech e -ích i boubelech/boubelích
7pl -y y -i i boubely/boubeli

Tabulka 9.4: Tabulka mutací p°i kolísání mezi vzory hrad a stroj

9.2.4 �ENA

znx

Význam jednotlivých parametr·:

U vzoru ºena je parametr x povinný (není nikdy ε), a pokud není uvedeno ji-
nak, znamená poslední souhláskovou skupinu p°ed koncovým a v 1sg. Hodnoty
jsou uvedeny v tabulce 9.5, ze které jsou téº vid¥t klí£ové kombinace pádu a
£ísla, kv·li nimº se jednotlivé hodnoty musí rozli²ovat. V posledním sloupci
tabulky je zakon£ení lemmatu p°ídavného jména p°ivlast¬ovacího, pokud se
tvo°í.

V posledních t°ech °ádcích tabulky jsou klí£ová zakon£ení uvedena v hra-
natých závorkách ([x], [y], [j]) proto, ºe zastupují více znak·. Konkrétn¥ to
jsou:

x : b, d, f, m, n, p, t, v
y : l, s, z
j : º, ², £, °, c, j... 1pl není y, ale i

P°íklady uvádíme v tabulce 9.6. V posledním sloupci je uveden sou£asný vzor
z praºského systému.
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9 Vzory podstatných jmen

Par. 1sg [36]sg 2pl V Par. 1sg [36]sg 2pl V
k -ka -ce -k -£in re -ra -°e -er -°in
r -ra -°e -r -°in ke -ka -ce -ek -£in
g -ga -ze -g -zin dj -¤a -d¥ -¤ -din
h -ha -ze -h -ºin tj -´a -t¥ -´ -tin
c -cha -²e -ch -²in nj -¬a -n¥ -¬ -nin
e -ea -ey/eje -í � nk -¬ka -¬ce -n¥k -¬£in
ve -va -v¥ -ev -vin tk -´ka -´ce -t¥k -´£in
ne -na -n¥ -en -nin dk -¤ka -¤ce -d¥k -¤£in
le -la -le -el -lin x -[x ]a -[x ]¥ -[x ] -[x ]in
be -ba -b¥ -eb -bin y -[y ]a -[y ]e -[y ] -[y ]in
te -ta -t¥ -et -tin j -[j ]a -[j ]e -[j ] -[j ]in
me -ma -m¥ -em -min

Tabulka 9.5: Moºná zakon£ení vzoru ºena

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

p·da p·d znx zn1

teta tet znxV zn1n

bouda boud znx2 zn1x

tráva tráv znx2 zn1x

d¥lba d¥l znbe zn2e

tóga tó zng zn3

duha du znh zn4

archa ar znc zn5

informatika informati znk zn6

Maru²ka Maru² znkeV zn6en

námitka námit znke zn6e

koza koz zny zn7

jehla jeh znle zn7e

farma far znme zn8e

pry£na pry£ znne zn9e

lo¤ka lo zndk zn10e

la¬ka la znnk zn12e

mezera meze znr zn13

hra h znre zn13e

jachta jach znte zn14e

jizva jiz znve zn15e

Korea Kore zne zn19

Sa²a Sa² znjV zn20

doºínky doºín znkeP znp6ge

Karpaty Karpat znxP zn26

Ká´a Ká zntjV �-

Tatry Tat znreP �-

Tabulka 9.6: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru ºena
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9 Vzory podstatných jmen

9.2.5 PÍSE�

psxe

Význam jednotlivých £ástí:

x je kód posledního znaku lemmatu:
� d pro zakon£ení -¤
� t pro zakon£ení -´
� n pro zakon£ení -¬
� v pro zakon£ení -v
� c pro zakon£ení -£
� ε pro ostatní zakon£ení

Parametr e m·ºe mít tyto hodnoty:
� e kdyº se v 2sg vypou²tí e
� ε v ostatních p°ípadech

Vzory psv ani psc neexistují, protoºe v p°ípadech, kdy se p°ed koncové -v, -£
nevkládá ve 2pl -e-, se pouºije obecn¥j²í vzor ps (kle£, k°e£, a dal²í). P°íklady
jsou v tabulce 9.7.

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

t°e²e¬ t°e² psne ps1e

Výto¬ Výto psn ps1

brukev bruk psve ps2

Ohave£ Ohav psceS �-

Tabulka 9.7: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru píse¬

9.2.6 KOST

kt

Vzor kost je zcela pravidelný, nemá tedy ºádné parametry. P°íklady jsou v
tabulce 9.8.

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

kost kost kt kt1

dve°e dve° ktP �-

Tabulka 9.8: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru kost

Existuje v²ak mnoºství lemmat, jejichº sklo¬ování kolísá mezi vzory kost a
píse¬.
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9 Vzory podstatných jmen

9.2.7 Kolísání mezi vzory KOST a PÍSE�

kpx-2sg-36pl-7pl

x je kód posledního znaku lemmatu:

� d pro zakon£ení -¤
� t pro zakon£ení -´
� n pro zakon£ení -¬
� ε pro ostatní zakon£ení

Kritické kombinace m·ºeme rozd¥lit do t°í skupin. Jsou to:
1. 2sg, 1pl, 4pl a 5pl, kódováno parametrem 2sg
2. 3pl a 6pl, kódováno parametrem 36pl
3. 7pl, kódováno parametrem 7pl

V ostatních kombinacích £ísla a pádu jsou oba vzory totoºné.

2sg je kód zakon£ení tvaru v 2sg, 1pl, 4pl a 5pl:

� i pro zakon£ení -i � FMU=i
� e pro zakon£ení -e � FMU=e
� j pro zakon£ení -¥ � FMU=e

36pl je kód zakon£ení tvar· v 3pl a 6pl:

� i pro zakon£ení -ím v 3pl a -ích v 6pl � FMU=i
� e pro zakon£ení -em v 3pl a -ech v 6pl � FMU=e

7pl je kód zakon£ení tvaru v 7pl. Flektivní mutaci -ma ve vý£tu pro 7pl neu-
vádíme, ta je pravidelná pro v²echna podstatná jména. M·ºe být k uvedeným
mutacím p°idána (nap°. tedy zakon£ení -ema má FMU=ea).

� e pro zakon£ení -emi � FMU=e
� j pro zakon£ení -¥mi � FMU=e
� 0 pro zakon£ení -mi � nulová �ektivní mutace

P°íklady jsme v¥t²inou p°evzali ze seznamu vzor· skupiny kost z diserta£ní
práce Kláry Osolsob¥ (Osolsob¥, 1996). Jsou v tabulce 9.9.

Sou£asné praºské vzory, u kterých je uveden znak ∗, nepopisují celé pa-
radigma p°íslu²ného lemmatu. Tvary, které jsou v paradigmatu navíc, jsou
uvedeny ve slovníku jako výjimky.
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9 Vzory podstatných jmen

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

mast mast kp-ij-ie-0j kt1

moc moc kp-ie-ie-e ps18

my² my² kp-i-i-0 �-

noc noc kp-i-i-e �-

ºlu£ ºlu£ kp-ie-i-e ps5 ∗
ocel ocel kp-ie-i-e0 ps5 ∗
ob¥´ ob¥ kpt-i-ei-01 �-

hru¤ hru kpd-ij-i-j ps5 ∗
odpov¥¤ odpov¥ kpd-i-ei-j0 �-

cho´ cho kpt-ij-i-j ps7 ∗
lo¤ lo kpd-ij-i-0j ps6

Tabulka 9.9: P°íklady lemmat, která kolísají mezi vzory píse¬ a kost

9.2.8 N��E

nsx-2pl-1sg

Kritickými kombinacemi vzoru n·²e je 2pl, který m·ºe mít zakon£ení -í nebo
prázdnou koncovku (nap°. ºákyn¥ � ºáky¬ i ºákyní).
U mutací typu Marie � Maria dochází k nejednozna£nosti i v 1sg.

Význam jednotlivých £ástí:

x je kód p°edposledního znaku lemmatu, p°ed koncovým -e/¥:

� n pro zakon£ení -n¥, je-li v 2pl zakon£ení -¬
� ε pro ostatní zakon£ení

2pl je kód zakon£ení 2pl. V p°ípad¥, ºe zde dochází k alternaci ve kmeni, která
znemoº¬uje pravidelné tvo°ení, m·ºe být tento parametr zcela vypu²t¥n. V tom
p°ípad¥ je v²ak povinné ozna£ení 2 na konci názvu vzoru. Parametr 2pl m·ºe
mít tyto hodnoty:.

� i pro zakon£ení -í, FMU=D
� 0 pro prázdné zakon£ení, FMU=K

1sg je kód zakon£ení tvaru v 1sg:

� e pro zakon£ení -e, FMU=e
� j pro zakon£ení -¥, FMU=e
� a pro zakon£ení -a, FMU=a

P°íklady uvádí tabulka 9.10.

1Mutaci ob¥tmi (FMU=t) je t°eba zachytit jako výjimku.
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Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

n·²e n·² ns-i-e ns1

ko²ile ko²il ns-0i-e ns1

zem¥ zem ns-i-j ns2

tradice tradic ns-0i-e ns10

justice justic ns-i0-e ns3x

u£nice u£nic ns-0-e ns10

ºákyn¥ ºáky nsn-i0-jV ns3n

Natalie Natali ns-i-eaV ns1

brýle brýl ns-i-eP ns7

Bohunice Bohunic ns�eS ns07

san¥ san ns-i-jP �-

Tabulka 9.10: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru n·²e

9.2.9 M�STO

mtx-6sg-2pl

mtx-6sgS

mtx-2plP

Vzor m¥sto má t°i varianty. První varianta je nejb¥ºn¥j²í. Podle ní se vytvá-
°ejí v²echny tvary jednotného i mnoºného £ísla. Kritické kombinace jsou, jak
je vid¥t ze vzoru, 6sg a 2pl.
Druhá varianta popisuje singularia tantum. V tomto p°ípad¥ je kritická kom-

binace pouze 6sg a název celého vzoru musí být zakon£en znakem S.
T°etí varianta popisuje pluralia tantum. Z kritických kombinací pochopiteln¥

vypadne 6sg, z·stane jen 2pl. V tomto p°ípad¥ musí být na konci vzoru P.
Mutace -kách a -cích (polí£ko � polí£kách i polí£cích v 6pl se týkají jen

lemmat kon£ících na -ko a jsou zcela pravidelné, není tedy t°eba je zahrnovat
mezi kritické.2

Pod vzor m¥sto spadají i neutra z latiny a °e£tiny, kon£ící na -um a -on.

2V práci (Osolsob¥, 1996) jsou zmín¥ny i tvary tanzích (lemma tango), ti²ích (lemma ticho) a
vlazích (lemma vlaho), které zde nepopisujeme, nebo´, a£ teoreticky p°ípustné, se nevyskytují.
Na internetu jsme nalezli jediný výskyt tvaru ti²ích, a to v básni Otokara B°eziny.
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Význam jednotlivých £ástí:

x je v¥t²inou kód p°edposledního znaku lemmatu, p°ed koncovým -o:
� r pro zakon£ení -ro
� k pro zakon£ení -ko
� v pro zakon£ení -vo, je-li v 2pl vloºené e
� l pro zakon£ení -lo, je-li v 2pl vloºené e
� m pro zakon£ení -mo, je-li v 2pl vloºené e
� n pro zakon£ení -no, je-li v 2pl vloºené e
� j pro zakon£ení s m¥kkou souhláskou -£o nebo -jo
� kum pro zakon£ení -kum, je-li v 2pl vloºené e
� rum pro zakon£ení -rum, je-li v 2pl vloºené e
� um pro zakon£ení -um, není-li v 2pl vloºené e
� on pro zakon£ení -on
� ε pro ostatní zakon£ení

6sg je kód zakon£ení tvaru v 6sg:
� u pro zakon£ení -u, FMU=u
� e pro zakon£ení -e, FMU=e
� j pro zakon£ení -¥, FMU=e
� i pro zakon£ení -i, FMU=i

2pl je kód zakon£ení tvaru v 2pl:

� 0 pro prázdné zakon£ení
� e pro vloºené -e, FMU=E
� i pro zakon£ení -í (stadium � stadií)3

P°íklady jsou v tabulce 9.11.

9.2.10 MO�E

mrx

V²echna slova vzoru mo°e mají zakon£ení -e nebo -t¥.
Pod tento vzor zahrnujeme i p°evzatá slova se zakon£ením -e, která jsou £ás-

te£n¥ nesklonná, nap°. �nále, promile, faksimile. N¥kdy se vyskytují s £eskými
koncovkami, jindy se nesklo¬ují, jak ukazují p°íklady (111) a (112) z korpusu
SYN. Mají tak v kombinacích 3sg, 6sg, 7sg, 2pl, 3pl, 6pl a 7pl dv¥ hodnoty
kategorie Mutace � MUT=0 pro klasické zakon£ení vzoru mo°e, MUT=e pro
zakon£ení -e.

byl s �nále dvouhry spokojen (111)
budu spokojena s �nálem (112)
3Tento parametr ur£uje i tvar v 7sg: -i místo b¥ºného -y. Jde vlastn¥ o kolísání mezi vzory m¥sto

a mo°e.
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Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

slovo slov mt-ju-0 mt1x

maso mas mt-eu-0 mt1e

kolo kol mt-e-0 mt1e

teplo tep mt-euS mt8e

Náchodsko Náchods mtk-uS mts

kakao kaka mt-u-i �-

zastupitelstvo zastupitelst mtv-uj-e mt4

le£o le£ mtx-eu-0 mt1i

vojsko vojs mtk-u-0 mt7

loºisko loºis mtk-u-e0 mt7y0

sluní£ko sluní£ mtk-u-e mt7e

patro pat mtr-eu-e mt3e

divadlo divad mtl-e-e mt8e

pásmo pás mtm-uj-e �-

speci�kum speci� mtkum-u-0 mt12

neutrum neut mtrum-u-e mt12r

stadium stadi mtum-u-i mt12i

album alb mtum-u-0 mt12

epiteton epitet mton-u-0 �-

sympozion sympozi mton-u-i �-

vrata vrat mt-0P mtp

vrátka vrát mtk-eP mtp7

kamna kam mtn-eP �-

stehno steh mtn-ju-e mt9e

Tabulka 9.11: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru m¥sto

Parametr x vzoru mo°e m·ºe mít tyto hodnoty:

� t pro zakon£ení -t¥
� e pro zakon£ení -e � typ �nále FMU=e
� ε pro ostatní zakon£ení

P°íklady jsou v tabulce 9.12.

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

mo°e mo° mr mr1

staveni²t¥ staveni² mrt mr10

�nále �nál mre �-

Tabulka 9.12: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru mo°e
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9 Vzory podstatných jmen

9.2.11 KU�E

krx

Do skupiny slov ohýbaných podle vzoru ku°e za°azujeme, stejn¥ jako v praº-
ském systému, i skupinu p°ejatých slov se zakon£ením -a (revma, klima, kóma).
x m·ºe mít tyto hodnoty:

� t pro zakon£ení -t¥
� d pro zakon£ení -d¥
� n pro zakon£ení -n¥
� e pro zakon£ení -e
� j pro zakon£ení -¥
� a pro zakon£ení -a

P°íklady jsou v tabulce 9.13.

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

ku°e ku° kre kr1

nemluvn¥ nemluv krn kr4

ko²t¥ ko² krt �-

mlád¥ mlá krd �-

poup¥ poup krj kr1x

dít¥ dít krjS �-

revma revma kra kr5

Tabulka 9.13: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru ku°e

9.2.12 STAVENÍ

st

V²echna substantiva ohýbající se podle vzoru stavení mají jednotný systém
zakon£ení, není t°eba ºádných dal²ích parametr·, viz tabulka 9.14.

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

stavení stavení st st

listí listí stS st

Tabulka 9.14: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru stavení
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9 Vzory podstatných jmen

9.3 �ivotné vzory

Sou£ástí v²ech vzor· podstatných jmen rodu muºského ºivotného je i infor-
mace o tom, jestli se z nich dá vytvo°it femininum. Tato informace se kóduje
znakem F v deriva£ní £ásti vzoru. Za ním musí následovat zp·sob, jakým se
ºenský rod tvo°í. To s sebou nese i informaci o jeho sklo¬ování a tvo°ení p°í-
davného jména p°ivlast¬ovacího, viz tabulka 9.15.

Zakon£ení feminina Hodnota parametru �enský vzor
-ka Fa znkeV
-kyn¥ Fy nsn-i0-jV
-ice Fi ns-0-eV
-ová Fo NFy4

Tabulka 9.15: Hodnoty parametru popisujícího moºnosti tvo°ení feminina od ºivot-
ných substantivních vzor·

Tyto hodnoty pokrývají jen nejb¥ºn¥j²í p°ípady. Z mnoha dal²ích maskulin
se sice ºenský rod tvo°í, ale dochází k alternaci v kmeni, coº z praktického
hlediska znamená, ºe se m¥ní ko�xy. Pro tyto p°ípady by bylo t°eba navý²it
po£et vzor·, coº nám nep°ipadá rozumné. Jednodu²²í je zachovat pouze tato
nejb¥ºn¥j²í tvo°ení a ostatní p°ípady vy°e²it pomocí odkaz· ve slovníku (viz
kap. 7). Jako p°íklad m·ºeme uvést slovo tulák s ºenským prot¥j²kem tula£ka.
Stejné °e²ení, tedy slovotvorný odkaz ve slovníku, budou mít i mén¥ £astá
tvo°ení, nap°. ºid � ºidovka.
Z podstatného jména rodu muºského ºivotného se tvo°í pravideln¥ p°ivlast-

¬ovací p°ídavné jméno. P°íznak V pro jeho tvo°ení, jak byl zaveden na str.
83, tedy není t°eba explicitn¥ zadávat. P°ídavné jméno p°ivlast¬ovací se tvo°í
vºdy.
V²echny muºské ºivotné vzory mají spole£né kritické kombinace 1pl a 5pl:

� i pro zakon£ení -i, FMU=i
� e pro zakon£ení -é, FMU=e
� v pro zakon£ení -ové, FMU=v

�asto jsou moºné dv¥ mutace, ob£as i v²echny t°i. V obou kombinacích p°i-
chází vºdy v úvahu stejná mnoºina zakon£ení, tzn. ºe není moºné, aby zakon-
£ení 1pl bylo odli²né od 5pl. Tato zakon£ení 1pl a 5pl jsou stejná pro v²echny
ºivotné muºské vzory. Otázkou kodi�kovanosti se ani zde nezabýváme.
Vzory se vytvá°ejí stejn¥ jako dosud, tedy ze 2 znak· p°ipomínajících ²kolní

vzory.

9.3.1 PÁN

pnx

Hodnoty parametru x jsou uvedeny v tabulce 9.16, ze které jsou téº vid¥t
klí£ové pády, kv·li nimº se jednotlivé hodnoty musí rozli²ovat. Stejná hlásková

3Adjektivní vzor, viz kap. 10
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9 Vzory podstatných jmen

zm¥na, která je uvedena ve sloupci 1pl, se projevuje i v 6pl v mutaci i, pokud
p°ipadá u konkrétního lemmatu v úvahu, nap°. archeolog � archeolozích, vlk
� vlcích.

Parametr 1sg 5sg 1pl
k -k -ku -ci/kové
ek -ek -ku -ci/kové
nk -n¥k -¬ku -¬ci/¬kové
ik -ík -íku -íci/íkové odvozené fem. -ice
r -r -re -°i/rové
er -er -re -e°i/erové/°i/rové
t -r -°e -°i/rové
h -h -hu -zi/hové
g -g -gu -zi/gové
c -ch -chu -²i/chové
es -es -e -i/ové
us -us -e -i/ové
ε ostatní zakon£ení

Tabulka 9.16: Moºná zakon£ení vzoru pán

V sou£asném praºském systému vzor· se n¥kolik alternativ vzoru pán li²í
pouze v po°adí mutací 1pl (v£etn¥ jejich hodnocení z hlediska spisovnosti), coº
v²ak není patrné z názvu vzoru. Z na²eho vzoru je po°adí vid¥t v názvu vzoru,
i kdyº, jak uº bylo zmín¥no vý²e, mutace nikterak nehodnotíme.
P°íklady jsou v tabulce 9.17.

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

páv páv pnivFi pn1

ºid ºid pnie pn5

machr mach pntiv pn6vv

autor auto pnrFa pn6f

�uster �ust pnerFo pn6

zloduch zlodu pnciv pn22

odborník odborn pnikiFi pn16ik

jézé¤ák jézé¤á pnki pn16

dan¥k da pnnkiv -

sok so pnkivFy pn18

oslík osl pnikivFi pn16ik

sládek slád pnekivFo pn17

chirurg chirur pngv pn19

Tabulka 9.17: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru pán
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9.3.2 MU�

mzx

x m·ºe mít tyto hodnoty:

� l pro zakon£ení -el
� c pro zakon£ení -ec, odvozené femininum: -kyn¥
� ε pro ostatní zakon£ení

P°íklady jsou v tabulce 9.18.

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

plyna° plyna° mziFa mz1z

v¥dec v¥d mzciFy mz5

obyvatel obyvat mzleFa mz1e

tcho° tcho° mzi mz1

vít¥z vít¥z mzviFa mz1z

Tabulka 9.18: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru muº

9.3.3 Kolísání mezi vzory PÁN a MU�

pmx

Stejn¥ jako u neºivotných vzor· hrad a stroj, i mezi m¥kkým a tvrdým vzo-
rem ºivotným není ostrá hranice. Existuje n¥kolik lemmat, jejichº sklo¬ování
mezi t¥mito dv¥ma vzory kolísá. Aby bylo zachováno Zlaté pravidlo morfo-
logie, je t°eba pro tuto kategorii vymezit samostatný vzor, který se postará
o správné p°i°azení hodnot kategorii Flektivní mutace. Kombinace kategorií
jsou uvedeny v tabulce 9.19.

Pád Zakon£ení
(pán)

FMU Zakon£ení
(muº)

FMU P°íklad

2sg/4sg -a a -e e markýza/markýze
3sg/6sg -u u -i i markýzu/markýzi
5sg -e e -i i markýze/markýzi
4pl -y y -e e markýzy/markýze
6pl -ech e -ích i markýzech/markýzích
7pl -y y -i i markýzy/markýzi

Tabulka 9.19: Tabulka mutací p°i kolísání mezi vzory pán a muº
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P°íklad ukazuje tabulka 9.20.

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

vyvrhel vyvrhel pmv pn3j mz1

Tabulka 9.20: P°íklad lemmatu s kolísavým sklo¬ováním podle vzor· pán a muº

9.3.4 P�EDSEDA

pdx

x m·ºe mít tyto hodnoty:

� k pro zakon£ení -ka
� j pro m¥kká zakon£ení
� ε pro ostatní zakon£ení

P°íklady jsou v tabulce 9.21.

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

obejda obejd pdv pd1

p°edseda p°edsed pdvFy pd1

Sa²enka Sa²enk pdkv pd5

turista turist pdieFa pd2f

Mí²a Mí² pdjv pd1

Tabulka 9.21: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru p°edseda

9.3.5 SOUDCE

sc

V²echna lemmata sklo¬ovaná podle vzoru soudce mají zakon£ení -ce. Do-
konce jsou u tohoto vzoru vºdy moºná zakon£ení 1pl -ci a -cové, stejn¥ tak
lze vºdy tvo°it ºenský vzor pomocí zakon£ení -kyn¥. Pro jednotnost s ostat-
ními ºivotnými vzory ale tyto alternativy vºdy vypisujeme. Vzor soudce tedy
vypadá takto: scivFy.
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Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

soudce soud scivFy sc1o

Tabulka 9.22: P°íklady lemmat ohýbaných podle vzoru soudce

9.4 Adjektivní vzory

N¥která podstatná jména mají adjektivní sklo¬ování. �asto jde o vlastní jména
osob, ale mohou to být i jména obcí (V°esová), nebo apelativa (kapesné,
vrátný). V takovém p°ípad¥ pro sklo¬ování p°ebíráme vzory p°ídavných jmen,
ov²em s poznámkou, ºe jde o jména podstatná. To se vyzna£í pomocí pre�xu
N p°ed vlastním adjektivním vzorem.
Krom¥ toho je t°eba je²t¥ dodat informaci o rodu, protoºe adjektivní vzory

obecn¥ vytvá°ejí v²echny rody. Rod se ve vzoru zachycuje hned za úvodním
pre�xem N, a to pomocí b¥ºných kód· pro rod v rámci systému zna£ek. Není
t°eba zaznamenávat moºnost tvo°ení negace, ani stup¬ování, protoºe u pod-
statných jmen to není relevantní. Ze zpodstatn¥lých p°ídavných jmen se také
netvo°í ºádné automatické derivace.
P°íklady adjektivn¥ sklo¬ovaných substantiv jsou uvedeny v kapitole o ad-

jektivních vzorech, v oddíle 10.4.
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10 Vzory p°ídavných jmen

Podle adjektivních vzor· se ohýbají p°edev²ím p°ídavná jména, ale vyuºívají
se i k vytvá°ení slovních tvar· n¥kterých zájmen (nap°. který), £íslovek (první)
a podstatných jmen (kapesné). Praºský systém vzor· má pro kaºdý slovní druh
zvlá²tní vzor, ale to není t°eba. Je pouze nutno do vzoru zaznamenat, jakého
slovního druhu se týká, aby se správn¥ p°i°adila hodnota kategorie Slovní
druh.
Názvy adjektivních vzor· tedy mají povinný pre�x, ozna£ující slovní druh,

jehoº paradigma je vzorem vytvá°eno. Prvním znakem adjektivního vzoru je
tedy kód slovního druhu: N pro podstatná jména, C pro £íslovky, P pro zájmena
a A pro p°ídavná jména.
Následuje nepovinný pre�x negace (viz 8.2.1.2).
Dále se ajektivní vzor skládá z následujících £ástí:

1. z £ásti kódující základní sklo¬ování ve v²ech pádech, £íslech a rodech,
2. z £ásti kódující stup¬ování,
3. z £ásti kódující moºné derivace.

Jednotlivé £ásti vzoru je moºno tém¥° libovoln¥ kombinovat, p°i£emº kaºdá
£ást generuje jen ur£itou podmnoºinu slovních tvar· paradigmatu, t°etí £ást
potom podává p°edpis, jak vytvo°it odvozené lemma s pevn¥ daným vzorem
pro ohýbání. V p°ípad¥ n¥kterých derivací, kde se li²í ko�x pro derivace od
ko�xu pro ohýbání, je moºno první dv¥ £ásti vzoru vynechat. Nap°. jmenný
tvar mlád se ohýbá podle vzoru AJ, kde J pat°í aº do t°etí £ásti vzoru � viz
10.2.1.
První £ást m·ºeme chápat jako vlastní název vzoru. Aby byl název co nej-

intuitivn¥j²í, je jím v p°ípad¥ tvrdého sklo¬ování (zkrácená) poslední slabika
lemmatu. Podle ní se totiº °ídí sklo¬ování i p°ípadné stup¬ování. V p°ípad¥
sklo¬ování m¥kkého sta£í jeden znak (volíme i).
Dal²í £ásti vzoru m·ºeme chápat jako parametry, které roz²i°ují nebo upra-

vují vlastnosti základní £ásti vzoru.

10.1 Sklo¬ování a stup¬ování

10.1.1 Základní £ást vzoru � sklo¬ování

B¥ºné d¥lení adjektivních paradigmat na tvrdá a m¥kká pro automatické zpra-
cování nesta£í, nebo´ u tvrdých p°ídavných jmen dochází v 1pl a p°i stup¬ování
ke zm¥n¥ v kmeni. Klasický tvrdý vzor je tedy t°eba rozepsat.
Tabulka 10.1 vyjmenovává základní £ásti adjektivních vzor·. Druhý sloupec

tabulky stanoví zakon£ení lemmatu, jehoº se vzor týká. Dal²í sloupce potom
ukazují zm¥ny v zakon£ení slovních tvar· pro zvlá²tní hodnoty morfologických
kategorií. Z tabulky je vid¥t, £ím se jednotlivé vzory od sebe li²í a pro£ jsou
od sebe odli²eny. V posledních dvou °ádcích tabulky jsou uvedeny vzory pro
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10 Vzory p°ídavných jmen

p°ídavná jména p°ivlast¬ovací.
Hv¥zdi£ka ∗ v posledních dvou sloupcích znamená, ºe se tvar °ídí podle dal²ích
£ástí vzoru, poml£ka � znamená, ºe vzor p°íslu²né tvary nevytvá°í.

Vzor Zakon£ení
lemmatu

1pl ºiv. Stup¬. Odvozené D

sky -ský -²tí -²t¥j²í -sky
cky -cký -£tí -£t¥j²í -cky
hy -hý -zí -º- * (-ze/-ho)
chy -chý -²í -²- * (-²e/-cho)
ry -rý -°í * (-r²í/-°ej²í) * (-°e/-ro)
ky -ký1 -cí * (-£í/-²í) * (-ce/-ko)
ny -ný2 -ní -n- * (-n¥/-no)
y -ý3 -í * *
yy4 -ý � * *
yi5 � -í * *
i6 -í -í * *
y237 � � -²í *
uv -·v -ovi � �
in -in -ini � �

Tabulka 10.1: Tabulka adjektivních vzor·

Vzor y23 se pouºije v tom p°ípad¥, kdy ve 2. a 3. stupni dochází ke zm¥n¥
v kmeni, a je tedy nutné pouºít jiný ko�x. Podle tohoto vzoru se samoz°ejm¥
sklo¬ují jen stup¬ovaná p°ídavná jména.
Kaºdým z t¥chto vzor· se de�nuje sklo¬ování 1. stupn¥ (pozitivu) pro v²echny

rody a ob¥ £ísla. Vzory sky a cky díky své pravidelnosti umoº¬ují i jednozna£n¥
ur£it zakon£ení 2. stupn¥, totiº -²t¥j²í, -£t¥j²í. Vzor y23 naopak slouºí pouze
pro stup¬ování, a to vºdy se zakon£ením -²í. Tomu je t°eba p°izp·sobit i ko-
�x. Je-li uveden vzor y23, je t°eba ke ko�xu p°idat kód K (krátký) nebo D
(dlouhý) kategorie Flektivní mutace. U ostatních vzor· to není t°eba, pro-
toºe typ je dán kódem pro stup¬ování, který uvedeme v následující £ásti vzoru
� viz oddíl 10.1.2.
Stup¬ují se jen ta p°ídavná jména, která to nemají �zakázáno� � viz alter-

nativa 0 jako pokra£ování vzoru.
P°ídavná jména se zakon£ením na -ný mohou mít bu¤ vzor ny, nebo y,

jestliºe netvo°í jmenný tvar v maskulinu, nebo jejichº jmenný tvar nemá epen-
tetické e (plný � pln). Samoz°ejm¥ je t°eba vzoru p°izp·sobit ko�x.
Vzory y23, sky a cky nemohou pokra£ovat ºádným z následujících zp·sob·,

které popisují stup¬ování, nebo´ jejich stup¬ování je jednozna£né a vºdy stejné.

1ale ne na -ský ani -cký
2jmenný tvar v maskulinu s epentetickým e (schopný � schopen)
3ostatní tvrdá, v²echny tvary
4ostatní tvrdá krom¥ 1pl masc. ºiv.
5tvrdá v 1pl masc. ºiv.
6v²echna m¥kká
7sklo¬ování pouze 2. a 3. stupn¥
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10.1.1.1 Pravidelné mutace ve sklo¬ování p°ídavných jmen

U v²ech p°ídavných jmen dochází k mutacím v 7pl (-[ýí]mi, -[ýí]ma, u tvrdých
navíc i -ejma).
U p°ídavných jmen tvrdých je pravidelná mutace -ej spisovné mutace -ý, a

to ve v²ech slovních tvarech, kde je -ý p°ítomno ve spisovné form¥, tedy nejen
nový � novej, ale i nových � novejch, novými � novejma, apod.
Dal²í systematické mutace -í a -ý jsou v 1pl rodu muºského ºivotného, po-

dobn¥ -é a -ý (velké/velký domy).
P°ehled systematických mutací adjektivního sklo¬ování je uveden v tabulce

10.2 i s kódy.

Kód Vysv¥tlení P°íklad
y ý místo é nebo í velký (domy, páni), velkýho
k krátká mutace velkym, otcovym
a zakon£ení -ma v 7pl velkýma
j -ej- místo -ý- velkej, velkejch
ja p°íklad kombinace velkejma

Tabulka 10.2: Systematické �ektivní mutace v adjektivních vzorech

P°ídavná jména p°ivlast¬ovací mají n¥kolik speci�ckých mutací. Mimo jiné
se zde vyskytují (nekodi�kované) mutace -ovo a -ic pro libovolný rod, £íslo
i pád, viz p°íklady (113) aº (119) z korpusu SYN.

Zem°el v Havlí£kovo Brod¥ (113)
²erifovo pomocníku v·bec nenapadlo (114)
Na jevi²t¥ nastoupil Dismanovo soubor (115)
táhnul to pozd¥ji s kostelníkovo ºenou (116)
sleduje sousedovic slepice (117)
se sousedovic oha°em (118)
od sousedovic trávníku (119)

P°ehled t¥chto i dal²ích systematických �ektivních mutací speci�ckých pro
p°ídavná jména p°ivlast¬ovací obsahuje tabulka 10.3.
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Kód Vysv¥tlení P°íklad
o nesklonná mutace -ovo Novákovo (domy)
c nesklonná mutace -ovic Novákovic (domy)
e -in¥/-ov¥ mat£in¥, otcov¥
u -inu/-ovu mat£inu, otcovu
k krátká mutace otcovym, otcuv
E vloºené -e- p°ed r Berger·v
R bez vloºeného -e- p°ed r Bergr·v
Eja p°íklad kombinace Bergerovejma

Tabulka 10.3: Systematické �ektivní mutace vzor· p°ivlast¬ovacích p°ídavných jmen

Tabulka 10.4 na str. 106 uvádí p°íklad vzoru Aky0. Liché sloupce obsahují
zakon£ení, sudé sloupce potom zna£ku, která se skládá z p¥ti pozic. První po-
zice kóduje kategorii Slovní druh, který je v²ude stejný, totiº p°ídavné jméno.
Dal²í pozice kódují kategorie Rod, �íslo, Pád a Stupe¬, který je op¥t v²ude
stejný. Zna£ka není úplná, protoºe v ní chybí zakódování kategorie Negace.
Je z°ejmé, ºe p°íslu²né slovní tvary mohou být jak negativní (NEG=N), tak
pozitivní (NEG=A). Není to tedy morfologická zna£ka podle p°esné de�nice,
která vyºaduje p°ítomnost v²ech relevantních morfologických kategorií. Kód
za poml£kou u n¥kterých zakon£ení kóduje �ektivní mutaci.
V tabulce 10.5 na str. 107 uvádíme druhou £ást de�nice vzoru Akys, která

obsahuje p°edpis na stup¬ování. První £ást vzoru, která popisuje sklo¬ování
pozitivu, je vlastn¥ popis vzoru Aky0, tedy tabulka 10.4.

10.1.2 Stup¬ování

Druhá £ást vzoru, která popisuje stup¬ování, pouºívá následujících kód·:

� e pro zakon£ení -ej²í, FMU=D
� j pro zakon£ení -¥j²í, FMU=D
� s pro zakon£ení -²í, FMU=K
� c pro zakon£ení -£í, FMU=K
� 0 pro nestup¬ovatelné

V prvních dvou p°ípadech se v²em tvar·m p°i°adí dlouhá �ektivní mutace
(FMU=D), ve druhých dvou p°ípadech krátká �ektivní mutace (FMU=K), a
to i tehdy, kdyº se u konkrétního lemmatu mutace netvo°í.
Výjimky jsou, jak jiº bylo uvedeno, vzory y23, který slouºí pouze pro stup-

¬ování, a vzory sky a cky, kde je zakon£ení stup¬ování pravidelné, takºe není
t°eba ho zvlá²´ speci�kovat. Jediné p°ípustné moºnosti jsou sky0 a cky0 pro
zákaz stup¬ování. Ostatní základní vzory nemají zakon£ení stup¬ování jedno-
zna£n¥ dáno (nap°. divoký � divo£ej²í, ale lehký � leh£í), tudíº je t°eba ho
speci�kovat touto druhou £ástí vzoru.

10.1.2.1 Mutace ve stup¬ování p°ídavných jmen

N¥kolik p°ídavných jmen má krátkou a dlouhou mutaci pro stup¬ování. Dlouhá
mutace kon£í na -[e¥]j²í, krátká je bez -[e¥]j-. Jako p°íklady mohou slouºit dvo-
jice snadn¥j²í � snaz²í, hrub¥j²í � hrub²í. Není jich mnoho, jde o uzav°enou
skupinu. Kódování ukazuje tabulka 10.6.
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ká ANP41 kejch AFP61-Fj ký ANS41-Fy kých ANP61
ká AFS51 kejch AMP61-Fj ký AMP41-Fy kých AMP61
ká ANP51 kejch AIP21-Fj ký AFP41-Fy kých AIP61
ká ANP11 kejch ANP61-Fj ký ANP11-Fy kých AMP21
ká AFS11 kejch AFP21-Fj ký AIS51 kých AFP21
ké ANS11 kejch ANP21-Fj ký ANS11-Fy kých AFP61
ké AFS31 kejch AIP61-Fj ký AFS61-Fy kých AIP21
ké AIP11 kejch AMP21-Fj ký AFP11-Fy kých ANP21
ké AIP41 kejm ANP31-Fj ký ANS51-Fy kym AIS61-Fky
ké AFS21 kejm AMP31-Fj ký AIS41 kym ANS71-Fky
ké ANS51 kejm AIP31-Fj ký ANP41-Fy kym AMS61-Fky
ké AMP41 kejm AFP31-Fj ký AIS11 kym AMS71-Fky
ké ANS41 kejma AFD71-Fj ký ANP51-Fy kym AIS71-Fky
ké AFP11 kejma ANP71-Fj ký AMP11-Fy kym ANS61-Fky
ké AFS61 kejma AIP71-Fj ký AMP51-Fy kým AMP31
ké AIP51 kejma AMP71-Fj ký AFP51-Fy kým AIS61-Fy
ké AFP41 kejma AFP71-Fj ký AFS21-Fy kým AMS71
ké AFP51 kém ANS61 ký AMS51 kým AMS61-Fy
kého AMS21 kém AIS61 ký AIP41-Fy kým AFP31
kého ANS21 kém AMS61 ký AMS11 kým ANS61-Fy
kého AIS21 kému AMS31 ký AIP51-Fy kým AIP31
kého AMS41 kému AIS31 ký AFS31-Fy kým ANP31
cí AMP51 kému ANS31 ký AIP11-Fy kým AIS71
cí AMP11 kou AFS41 kýho AIS21-Fy kým ANS71
kej AIS41-Fj kou AFS71 kýho AMS41-Fy kýma AFD71
kej AMS11-Fj kými AFP71 kýho AMS21-Fy kýma ANP71-Fy
kej AIS11-Fj kými AMP71 kýho ANS21-Fy kýma AMP71-Fy
kej AIS51-Fj kými AIP71 kýmu AMS31-Fy kýma AFP71-Fy
kej AMS51-Fj kými ANP71 kýmu AIS31-Fy kýma AIP71-Fy

kýmu ANS31-Fy

Tabulka 10.4: P°íklad vzoru Aky0
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²í ANP1[23s] ²im AIP3[23s]-Fk ²íma AFD7[23s]
²í AIS1[23s] ²im AMS7[23s]-Fk ²íma AMP7[23s]-Fa
²í AMS5[23s] ²im ANP3[23s]-Fk ²íma AIP7[23s]-Fa
²í AFS7[23s] ²im ANS6[23s]-Fk ²íma ANP7[23s]-Fa
²í AFP5[23s] ²im ANS7[23s]-Fk ²íma AFP7[23s]-Fa
²í AIP5[23s] ²im AIS6[23s]-Fk ²ími AFP7[23s]
²í AIP1[23s] ²im AIS7[23s]-Fk ²ími ANP7[23s]
²í AFS3[23s] ²im AMP3[23s]-Fk ²ími AIP7[23s]
²í AMP4[23s] ²im AMS6[23s]-Fk ²ími AMP7[23s]
²í AFS1[23s] ²im AFP3[23s]-Fk ²ímu ANS3[23s]
²í AFS2[23s] ²ím AMS6[23s] ²ímu AIS3[23s]
²í AMS1[23s] ²ím AMS7[23s] ²ímu AMS3[23s]
²í AMP1[23s] ²ím AIS6[23s] ²ího AIS2[23s]
²í AMP5[23s] ²ím AIS7[23s] ²ího ANS2[23s]
²í AFS6[23s] ²ím AMP3[23s] ²ího AMS2[23s]
²í AIS4[23s] ²ím ANS6[23s] ²ího AMS4[23s]
²í AFS5[23s] ²ím ANS7[23s] ²ích ANP6[23s]
²í ANS1[23s] ²ím ANP3[23s] ²ích AMP6[23s]
²í AFP1[23s] ²ím AFP3[23s] ²ích AFP2[23s]
²í ANS5[23s] ²ím AIP3[23s] ²ích AIP2[23s]
²í ANP4[23s] ²ích AMP2[23s]
²í AIP4[23s] ²ích ANP2[23s]
²í AFP4[23s] ²ích AIP6[23s]
²í ANS4[23s] ²ích AFP6[23s]
²í AIS5[23s]
²í AFS4[23s]
²í ANP5[23s]

Tabulka 10.5: P°íklad: £ást vzoru Akys, který kóduje stup¬ování se zakon£ením -²í
(nap°. t¥º²í). Zna£ky jsou zapsány pomocí regulárního výrazu � ve
v²ech p°ípadech tedy jde o zakon£ení stupn¥ 2, 3 nebo s.
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Kód Vysv¥tlení P°íklad
FD dlouhé stup¬ování -[e¥]j²í hrub¥j²í, trp£ej²í
FK krátké stup¬ování -²í/-£í hrub²í, trp£í

Tabulka 10.6: Systematické �ektivní mutace ve stup¬ování p°ídavných jmen

Tyto mutace se pochopiteln¥ kombinují s mutacemi ve sklo¬ování, takºe
nap°. pro komparativ 7pl lemmatu hrubý dostáváme 4 variantní tvary: hrub¥j-
²ími, hrub²ími, hrub¥j²íma, hrub²íma, které mají po °ad¥ hodnoty FMU=D,
FMU=K, FMU=Da. FMU=Ka.
Existují je²t¥ dv¥ lemmata s mutacemi ve stup¬ování, které v²ak nezapadají

do paradigmatického vzorce z p°edchozího odstavce, protoºe mutace nejsou
v zakon£ení, nýbrº ve kmeni. Jsou to lemmata bílý a svatý. U obou dochází
p°i stup¬ování k alternaci v kmeni, £ímº vznikne mutace. Tyto mutace se
týkají v²ech slovních tvar· 2. i 3. stupn¥, i nov¥ zavedeného stupn¥ s (typ
sebekrásn¥j²í).
Máme totiº svat¥j²í i sv¥t¥j²í, jakoº i bílej²í i b¥lej²í, i kdyº bílej²í je vý-

razn¥ mén¥ £asté. Jelikoº se nejedná o systematický jev, pouºíváme v tomto
p°ípad¥ pro odli²ení mutací oby£ejné £íslování. Na konkrétní hodnot¥ nezáleºí,
podstatné je mutace pouze odli²it.

10.2 Derivace

Uvedeme zde nejb¥ºn¥j²í derivace z p°ídavných jmen. Výjimky je t°eba zadat
do slovníku zvlá²´. Uvedené derivace popisují, jakým zp·sobem se z p°ídavných
jmen tvo°í odvozená lemmata. U kaºdého typu derivace tedy je²t¥ uvádíme,
jakým zp·sobem se odvozená lemmata ohýbají.
Do deriva£ní £ásti umis´ujeme i pravidlo na tvo°ení jmenného tvaru, p°estoºe

to derivace není. Se skute£nými derivacemi má v²ak spole£né to, ºe se netvo°í
vºdy, ale jen od n¥kterých lemmat. O derivaci v pravém slova smyslu v²ak
nejde, jmenný tvar pat°í do paradigmatu dlouhého tvaru p°ídavného jména,
které je jeho lemmatem.

10.2.1 Tvo°ení jmenného tvaru

J následováno bu¤

• ni£ím (jistý � jist), nebo
• e pro vloºení epentetického -e- u muºského rodu (schopný � schopen),
nebo
• - pro vypu²t¥ní muºského singuláru (nap°. adjektivum snadný netvo°í
jmenný rod pro rod muºský, ale ostatní rody moºné jsou).

Ohýbání jmenných tvar· spo£ívá ve vytvo°ení tvar· pro 1. a 4. pád v²ech
rod· a £ísel (v p°ípad¥ J- bez 1sg muºského rodu), i kdyº 4. pád lze v¥t²inou
povaºovat za archaismy (zejména u muºského rodu). D·leºité je, ºe v²echna
tato tvo°ení jsou pravidelná, a proto pro n¥ není t°eba speci�kovat zvlá²tní
vzory.

108



10 Vzory p°ídavných jmen

Výjime£né tvo°ení jmenného tvaru se vyskytuje mj. u t¥chto adjektiv: mlád,
sláb, stár, zdráv. Zde jde o zm¥nu délky v kmeni, takºe vºdy bude t°eba pouºít
dvojí ko�x a vzor:

• zdrav Ayj pro sklo¬ování a stup¬ování adjektiva zdravý,
• zdráv AJ pro odvození jmenných tvar· zdráv, zdráva, zdrávo, zdrávi,
zdrávy, zdrávu.

Vzory Ay[ejsc0]Je, Ayy[ejsc0]Je, ani Ayi[ejsc0]Je nemají smysl, jsou
tedy nep°ípustné. Epentetické -e- se totiº vkládá vºdy p°ed poslední souhlásku
p°ed zakon£ením -ý, takºe vzor tuto souhlásku musí kódovat.
M¥kká adjektiva jmenné tvary netvo°í nikdy, vzory AiJ[e-]? tedy také ne-

mají smysl.

10.2.2 Tvo°ení p°íslovce

Pouºíváme znak D následovaný:

� e pro zakon£ení -e
� j pro zakon£ení -¥
� u pro zakon£ení -u8

� y pro zakon£ení -y
� o pro zakon£ení -o

Poznámka:
Je-li u vzoru ky derivace Dy, adverbium má zakon£ení -ky, je-li derivace De,

zakon£ení je -ce.

Odvozená p°íslovce se mohou stup¬ovat v závislosti na typu p°ídavného
jména, ze kterého byly odvozeny (viz téº tabulka 10.1).

sky, cky ... stup¬uje se pravideln¥ (-²t¥ji, -£t¥ji),
ky ... stup¬uje se pravideln¥ (-£eji), ale je hodn¥ výjimek (hluboký � hluboce

� hloub¥ji, úzký � úzce � úºeji, krátce � krat£eji, °ídce � °id£eji, vy-
soký � vysoko, vysoce � vý²e) � u t¥ch je t°eba derivaci uvést zvlá²´,

Do ... nestup¬uje se
De ... stup¬uje se -ji (milý � mile � mileji), tedy pravideln¥
Du ... stup¬uje se -eji (pomalý � pomalu � pomaleji), tedy pravideln¥
Dj ... stup¬uje se -ji (£istý � £ist¥ � £ist¥ji), tedy pravideln¥

Je-li p·vodní p°ídavné jméno nestup¬ovatelné (má ve vzoru 0), nestup¬uje
se ani p°íslovce.

8Zdá se, ºe se zakon£ením -u existuje jen jediné p°íslovce tvo°ené z p°ídavného jména, a to pomalu.
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10.2.3 Tvo°ení podstatného jména na -ost

Takto derivované podstatné jméno se vºdy sklo¬uje podle vzoru kost, sta£í
tedy moºnost této derivace zaznamenat jediným znakem, a to N. U vzoru ky
se vytvá°í se zakon£ením -kost.
Tvo°ení jiných typ· podstatných jmen není tak pravidelné, nezavádíme pro

n¥ proto ºádné pravidlo.
Jako p°íklad m·ºe slouºit ko�x strnul se vzorem AyeN, který vytvo°í v²echny

tvary p°ídavného jména strnulý, s pravidelným stup¬ováním strnulej²í a od-
vozeným podstatným jménem strnulost.

10.3 P°íklady

V tomto oddíle p°iná²íme p°íklady p°ídavných jmen spolu s ko�xy a vzory, po-
mocí kterých se tvo°í celé paradigma. Jako p°íklady jsme vybrali tém¥° v²echny
adjektivní vzory uvedené v diserta£ní práci Kláry Osolsob¥ (viz (Osolsob¥,
1996)). Jsou uvedeny v tabulce 10.7. Z p°íklad· je patrna parametrizovatel-
nost adjektivních vzor·. Pro názornost jsou v posledním sloupci uvedeny 4
tvary odvozené z p°íslu²ného ko�xu a vzoru. Jsou to po °ad¥: komparativ,
jmenný tvar, derivované podstatné jméno a derivované p°íslovce. V p°ípad¥,
ºe se n¥který tvar netvo°í, je místo n¥j uvedena poml£ka (�). Poml£ka tedy
v tomto sloupci neslouºí jako odd¥lova£.
Poznámky pod £arou na této stránce se vztahují k odkaz·m v tabulce 10.7

na str. 111.

8Jmenný tvar v rod¥ muºském mrtev pomocí vzor· nem·ºeme popsat. Do slovníku je zadán
explicitn¥ se svou morfologickou zna£kou. Vzor jsme nevytvo°ili proto, ºe jde o výjimku (je²t¥
se vyskytuje polomrtev). V¥t²ina jmenných tvar· s vloºeným -e- v rod¥ muºském kon£í na -en,
coº je ve vzorech zachyceno. Dal²í výjimky jsou je²t¥ blízek, vesel a dalek, které ale zavedené
vzory popsat mohou.

9P°íslovce t¥ºko/t¥ºce se zde odvodit nedají kv·li jinému ko�xu p°i stup¬ování (tíºe/tíºeji).
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Lemma Ko�x Vzor

£ilý £il AyeNDe £ilej²í � £ilost £ile
kovový kovov Ay0Dj � � � kovov¥
mrtvý mrtv Ay0J�Dj � mrtva � mrtv¥ 9

jiný jin Ay0 � � � �
k°epký k°ep AkycNDe k°ep£í � k°epkost k°epce
blizou£ký blizou£ Aky0Doe � � � blizou£ko/ce
sladký slad AkysNDoe slad²í � sladkost sladko/ce
t¥ºký t¥º AkysN t¥º²í � t¥ºkost � 10

daleký dale Aky0JNDoe � dalek dalekost daleko/ece

°ídký °íd Aky0NDoe � � °ídkost °ídko/ce
°id
FMU=K

Ay23 °id²í � � �

hluboký hlubo Aky0NDoe � � hlubokost hluboko/ce
hlub
FMU=K

Ay23 hlub²í � � �

strohý stro Ahy0NDe � � strohost stroze
vetchý vet AchyeNDe vet²ej²í � vetchost vet²e
moudrý moud AryeNDe moud°ej²í � moudrost moud°e

bílý bíl AyeDe bílej²í � � bíle
b¥lej
FMU=1

Ay23 b¥lej²í � � �

nový nov AyeNDj nov¥j²í � novost nov¥
pustý pust AyseJDjo pust²í/pust¥j²í pust � pust¥/o
chudý chud AysjJNDjo chud²í/chud¥j²í chud chudost

chud¥/o
spole£enský spole£en AskyD spole£en²t¥j²í � � spole£ensky
praºský praº Asky0D � � � praºsky
otrocký otroc AckyD otro£t¥j²í � � otrocky
°ecký °ec Acky0D � � � °ecky

star Ayys star²í � � �

starý sta° AyiDe � � � sta°e, téº sta°í
stár AJ � stár � �

drahý dra AhysNDe draº²í � drahost draze

snadný snad AnyjJ-NDoj snadn¥j²í snadna snadnost
snadno/n¥

snaz
FMU=K

Ay23 snaz²í � � �

cizí ciz AieNDe cizej²í � cizost cize
jarní jarn AijDj jarn¥j²í � � jarn¥

zadní zad Aij zadn¥j²í � � �
zaz
FMU=K

Ay23 zaz²í � � �

ostatní ostatn Ai0Dj � � � ostatn¥
vl£í vl£ Ai0 � � � �

Tabulka 10.7: P°íklady adjektivních vzor· pro p°ídavná jména
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10.4 Adjektivní sklo¬ování dal²ích slovních druh·

Podle uvedených vzor· se sklo¬ují je²t¥ n¥která lemmata jiných slovních druh·,
a to zájmena, £íslovky a podstatná jména. Pro správné p°i°azení kategorie
Slovní druh je t°eba p°ed vlastní název vzoru p°i°adit kód slovního druhu,
a to P pro zájmena, C pro £íslovky a N pro podstatná jména. P°ídavná jména
mají ozna£ení A.
V t¥chto p°ípadech pouºíváme totoºné vzory pro sklo¬ování, nikoli v²ak uº

£ást pro stup¬ování. Je-li speci�kace rodu jiná neº A (p°ídavné jméno), auto-
maticky se nevytvá°í stup¬ování. Není tedy t°eba explicitn¥ ve vzoru uvád¥t
kód 0 v £ásti pro stup¬ování. Taktéº se nepouºívá deriva£ní £ást vzoru.
Znak A pro sklo¬ování p°ídavných jmen na za£átku názvu vzoru by se op-

ticky mohl plést s moºným ozna£ením pre�xu negace, ale vzhledem k tomu,
ºe ozna£ení slovního druhu je na za£átku názvu adjektivního vzoru povinné,
k zám¥n¥ dojít nem·ºe. Pre�x negace následuje vºdy aº za ozna£ením slovního
druhu, tedy kdybychom nap°. cht¥li mít NEG=A pro celé paradigma lemmatu
nekalý, p°i°adíme mu vzor AAy. Tím zabráníme tvo°ení slov s dvojitým pre�-
xem nene- (*nenekalý).
U podstatných jmen je navíc t°eba speci�kovat rod. To u£iníme p°ipojením

kódu rodu na konec vzoru. P°íklady uvádí tabulka 10.8.

Lemma Ko�x Vzor Sou£asný praºský vzor

který kte Pry rypif

takový takov Py �

t°etí t°et Ci iccr

druhý dru Chy �

sterý ste Cry �

²éfová ²éfov NFy mdf

V°esová V°esov NFyS mdn

kapesné kapesn NNy mdn

vrátný vrátn NMy mdm

vrátná vrátn NFy mdf

cestující cestujíc NMi jnm

cestující cestujíc NFi jnm

sudí sud NMi jnm

Tabulka 10.8: P°íklady podstatných jmen s adjektnivními vzory
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P°estoºe p°íslovce pat°í mezi neohebné slovní druhy, popisujeme v rámci mor-
fologie jejich stup¬ování a moºnost negace.
P°íslovce, která se nestup¬ují, vzor nemají. Ve slovníku jsou zachyceny se

svojí morfologickou zna£kou. V naprosté v¥t²in¥ se tato p°íslovce ani nedají
negovat. Pokud by se p°ece vyskytlo n¥jaké p°íslovce, ke kterému existuje ne-
gace, a p°itom bylo nestup¬ovatelné, je t°eba jeho negativní tvar zachytit ve
slovníku samostatn¥.
Podobn¥ jako u stup¬ování p°ídavných jmen, i v p°ípad¥ p°íslovcí nechá-

váme tvo°ení superlativu a stupn¥ s na morfologických nástrojích. I zde platí,
ºe moºnost tvo°ení 2. stupn¥ implikuje automaticky i moºnost pravidelného
tvo°ení ostatních dvou stup¬·.
Krom¥ toho máme, podobn¥ jako v praºském systému, je²t¥ dva sdruºené

vzory, které umoº¬ují popsat jedním vzorem stup¬ování p°íslovcí se zakon£e-
ním -sky a -cky. Tato p°íslovce vznikají výhradn¥ z p°ídavných jmen, v kom-
paktn¥ zapsaném slovníku by se tedy samostatn¥ nem¥la vyskytnout. Moºnost
stup¬ování t¥chto typ· p°íslovcí závisí na moºnosti stup¬ování p·vodních p°í-
davných jmen.
Pro p°íslovce sta£í jediný vzor, dali jsme mu název adv:

advx

Parametr x m·ºe nabývat t¥chto hodnot:

s → stup¬ování p°íslovcí se zakon£ením -sky
c → stup¬ování p°íslovcí se zakon£ením -cky
ε → pravidelné stup¬ování pomocí zakon£ení -ji
1 → pro daný ko�x se tvo°í jen pozitiv
23 → pro daný ko�x se tvo°í v²echny stupn¥ krom¥ pozitivu

Tabulka 11.1 ukazuje p°ehled vzor· pro p°íslovce.

Pravidelné mutace stup¬ovaných p°íslovcí

V tabulce 11.1 jsou téº zachyceny hodnoty kategorie Flektivní mutace pro
r·zná zakon£ení stup¬ovaných tvar·. Krom¥ zde uvedených hodnot má mnoho
p°íslovcí ve druhém a t°etím stupni dva tvary � krat²í a del²í, který se z krat-
²ího tvo°í p°idáním -e na konec slovního tvaru (blíº � blíºe), s mutací FMU=e
pro tvar se zakon£ením -e.
U n¥kterých p°íslovcí dochází ke kombinacím, nap°. pro lemma snadn¥ máme

5 mutací druhého stupn¥ (a stejn¥ i stupn¥ t°etího a stupn¥ s): snáz, snáze,
snadn¥ji, snadn¥j a snadn¥jc s mutacemi po °ad¥: FMU=K, FMU=Ke, FMU=D,
FMU=Dj, FMU=Dc.
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11 Vzory pro p°íslovce

Vzor Zakon£ení Stupe¬ (DEG) Flektivní mutace (FMU)
0 1 0
-ji [23s] 0

adv
-j [23s] j
-jc [23s] c
-cky 1 0
-£t¥ji [23s] 0

advc
-£t¥j [23s] j
-£t¥jc [23s] c
-sky 1 0
-²t¥ji [23s] 0

advs
-²t¥j [23s] j
-²t¥jc [23s] c

Tabulka 11.1: P°ehled vzor· p°íslovcí

K n¥kterým p°íslovcím se zakon£ením -e/-¥ existují p°íslovce, v¥t²inou pre-
dikativní (SUB=R), se stejným kmenem a zakon£ením -o. �asto se dají i stup-
¬ovat, £ímº dochází k homonymii mezi stup¬ovanými tvary obou p°íslovcí.
P°íbuznost takových dvojic lze vyjád°it pomocí deriva£ních odkaz· ve slov-

níku.

P°íklady

Lemma Ko�x Vzor Tvary 2. stupn¥
rychle rychle adv rychleji
sloºit¥ sloºit¥ adv sloºit¥ji

pomalu pomalu adv1

pomale adv23 pomaleji
rusky rusky adv1

divoce divoce adv1

divo£e adv23 divo£eji

divoko divoko adv1

divo£e adv23 divo£eji
domácky domácky advc domá£t¥ji

Existuje pom¥rn¥ velká mnoºina p°íslovcí s nepravidelným stup¬ováním.
Tato p°íslovce nepopisujeme pomocí vzor·. Kaºdý slovní tvar z jejich para-
digmatu má ve slovníku sv·j záznam s p°esným ur£ením hodnot svých rele-
vantních kategorií. N¥kolik p°íklad· ukazují tabulky 11.2 a 11.3.
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11 Vzory pro p°íslovce

Lemma Slovní tvar, p°íp. ko�x FMU Kategorie, p°íp. vzor
draze DEG=1
dráº DEG=2
dráºe FMU=e DEG=2

draze nejdráº DEG=3
nejdráºe FMU=e DEG=3
sebedráº DEG=s
sebedráºe FMU=e DEG=s
draho DEG=1
dráº DEG=2
dráºe FMU=e DEG=2

draho nejdráº DEG=3
nejdráºe FMU=e DEG=3
sebedráº DEG=s
sebedráºe FMU=e DEG=s

Tabulka 11.2: P°íklad rozepsání paradigmat p°íslovcí draho a draze pomocí jednot-
livých slovních tvar· a jejich vlastností

Lemma Slovní tvar, p°íp. ko�x FMU Kategorie, p°íp. vzor
snadno DEG=1
snadn¥ FMU=D adv23
snáz FMU=K DEG=2
snáze FMU=Ke DEG=2

snadno
nejsnáz FMU=K DEG=3
nejsnáze FMU=Ke DEG=3
sebesnáz FMU=K DEG=s
sebesnáze FMU=Ke DEG=s
snadn¥ DEG=1
snadn¥ FMU=D adv23
snáz FMU=K DEG=2
snáze FMU=Ke DEG=2

snadn¥
nejsnáz FMU=K DEG=3
nejsnáze FMU=Ke DEG=3
sebesnáz FMU=K DEG=s
sebesnáze FMU=Ke DEG=s

Tabulka 11.3: P°íklad rozepsání paradigmat p°íslovcí snadno a snadn¥ pomocí kom-
binace vzoru a jednotlivých slovních tvar· s vlastnostmi. Vzor adv23
popisuje dlouhou mutaci stup¬ování p°íslovce, tedy s druhým stupn¥m
snadn¥ji.

Mutace, které jsou sou£ástí vzoru adv23, se p°ipojí k mutaci uvedené u ko�xu.
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12 Slovesné vzory

�eská slovesa jsou z°ejm¥ nejsloºit¥j²ím slovním druhem z hlediska popisu.
U sloves dochází k alternaci v kmenech mnohem £ast¥ji neº u ostatních slov-

ních druh·. P°itom systém koncovek není zas tak rozsáhlý, viz nap°. (Osolsob¥,
1996).
Máme tedy na jedné stran¥ velkou otev°enou mnoºinu r·zných ko�x·, na

stran¥ druhé potom uzav°enou a pom¥rn¥ malou mnoºinu moºných zakon£ení.
Pro vytvá°ení vzor· je výhodné si moºná zakon£ení rozd¥lit do n¥kolika zá-
kladních podmnoºin popisujících konkrétní slovesné tvary, a tyto podmnoºiny
potom p°i°azovat ko�x·m, se kterými tvo°í smysluplné slovní tvary.
Podobným zp·sobem je systém £eských sloves popsán v (Osolsob¥, 1996).

My v²ak budeme podmnoºiny de�novat p°ímo v názvech slovesných vzor·,
podobn¥ jako dosud u jmenných vzor·.
Slovesný vzor za£íná vºdy kódem pro slovní druh sloveso, tedy znakem V.

Dále se skládá ze dvou £ástí � �ektivní a deriva£ní. V p°ípad¥, ºe ko�x lze
pouºít jen pro jednu z obou £ástí, druhá m·ºe chyb¥t.
Inspirací pro návrh �ektivní £ásti slovesných vzor· byla práce Simeona Rom-

portla � viz (Romportl, 1970), p°edev²ím jeho formální zp·sob kódování slo-
vesných tvar·. Romportl se v²ak zabývá slovesnými tvary obecn¥, to znamená
i více£lennými, my popisujeme jen samostatné slovní tvary. Pouºíváme také ji-
nou mnoºinu kategorií, takºe jsme jeho zp·sob popisu museli pom¥rn¥ zna£n¥
p°etvo°it.
K popisu základního £asování vymezíme 6 mnoºin tvar·, jejichº ko�xy se

mohou li²it. Jsou to:

1. imperativ
2. prézens
3. préteritum
4. in�nitiv
5. p°echodník
6. pasívum

Podle nich se potom vytvá°ejí slovní tvary odpovídající ostatním hodnotám
relevantních morfologických kategorií.
Prvních 5 kategorií je pro kaºdé lemma povinných. Kv·li p°ehlednosti je

zapisujeme ke kaºdému ko�xu jako p¥tici hodnot. V p°ípad¥, ºe daný ko�x se
n¥které kategorie netýká, má v p¥tici hodnotu - (poml£ka).
Uvedenou p¥tici m·ºe p°edcházet pre�x B, který znamená, ºe se vzor pro

imperativ a pro prézens pouºije téº pro vytvo°ení imperativu a budoucího
£asu pomocí p°edpony po- (tzv. determinovaná slovesa).
Dal²í £ást vzoru se týká tvo°ení trpného rodu, který je kódován jinak, nebo´

se nemusí tvo°it vºdy. Má tak tvar podobný vzoru deriva£nímu.
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12 Slovesné vzory

Za pevnou p¥ticí se uvádí typ derivace podle slovních druh· následovaný
hodnotou, která p°esn¥ speci�kuje, jakým zp·sobem se z daného ko�xu od-
vozené slovo vytvá°í a jaký je její �ektivní vzor. Odvozeniny s nepravidelným
ohýbáním se automaticky nevytvá°ejí.
Popí²eme te¤ jednotlivé mnoºiny slovesného vzoru. U kaºdé uvedeme i nej-

b¥ºn¥j²í pravidelné mutace. Jejich celkový p°ehled je uveden také v tabulce 12.1.

Mutace Jeji kód Mutace Jeji kód Mutace Jeji kód

ti, ci i ct t [íý ][sz ]t y

krátce K dlouze D

po- p ž z

měkce m tvrdě t

ť t

me 0 m K

i i u u ím/ám d

im k měkce m tvrdě t

í i ou u

j j i k

l [aoiy ]? l nul [aoiy ]? n nul [aoiy ] n

budiž,řekněmež

sedím, vím, mazám

sedim, vim

poběž

mraz/mrazenmraž/mražen

mazám

Příklad

dělati, říci říct, ne dělat

plav, osvědč plavej, osvědči

Příklad Příklad

vízt, nýst, ne číst

usnula, ne usl

neseme nesem

tiskl tisknul

mažou, kupujou

sázej, dělaj

mažu, kupuju

vědi

mažu

P

P 1 S

vímeť,budeť,věděliť

3 P

maži, kupuji

maží, kupují, sázejí

1

POS VRB PER NUM

V

V

V

PBL

F

V I

P

V ITP

V L

V

V P

Tabulka 12.1: P°ehled nejb¥ºn¥j²ích mutací v £asování sloves

12.1 Flektivní vzor

12.1.1 1. pozice � Imperativ

V tabulce 12.2 jsou uvedeny kódy první pozice �ektivní £ásti slovesného vzoru
a mnoºiny zakon£ení, které jsou jimi popsány.
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12 Slovesné vzory

Hodnota Mnoºina zakon£ení P°íklady ko�xu
0 0, -me, -te zru², su¤, ohlas, ohla²
j -ej, -ejme, -ejte d¥l
w -i, -¥me, -¥te tiskn
e -i, -eme, -ete po²l

Tabulka 12.2: Tabulka vzor· pro rozkazovací zp·sob

Pravidelné mutace

Ve slovesném imperativu se vyskytuje pom¥rn¥ zna£né mnoºství typ· mutací.
Jednak jsou to krátké a dlouhé tvary (kon£ící na -ej ), nap°. plav � plavej,

maº � mazej. Pomocí délky lze rozli²ovat i rozkazovací zp·soby, jejichº del²í
mutace kon£í ve 2. osob¥ singuláru na -i : osv¥d£ � osv¥d£i, p°ivab � p°ivábi.
Krat²í mutace mají FMU=K, del²í FMU=D.
N¥kdy se mutace imperativu li²í v tvrdosti (FMU=t) � rozmraz, zaraz a

m¥kkosti � rozmraº, zaraº s FMU=m.
Dal²ím p°ípadem je mutace v imperativu determinovaných sloves s p°edpo-

nou po-, které p°i°azujeme FMU=p. Jde nap°. o tyto dvojice: nes � pones,
jdi � poj¤, je¤ � poje¤, b¥º � pob¥º, sly² � posly², ale uº ne posekej, nebo´
existuje lemma posekat, ani popoje¤ od lemmatu popojet.
Mutace archaická s FMU=z p°ipojuje k imperativu -º (nap°. vymyslemeº,

dejº, chra¬teº ).

12.1.2 2. pozice � Prézens

Druhá pozice �ektivní £ásti slovesného vzoru je popsána v tabulce 12.3.

Hodnota Mnoºina zakon£ení P°íklady ko�xu
o -u, -e², -e, -eme/em, -ete, -ou kop
i -u/i, -e², -e, -eme/em, -ete, -í/ou kryj, maº
a -ám, -á², -á, -áme, -áte, -ají/aj d¥l
s -ím/im, -í², -í, -íme, -íte, -í/ej/ejí pros, sáz
p -ím/im, -í², -í, -íme, -íte, -í/¥j/¥jí trp, vypráv

Tabulka 12.3: Tabulka vzor· a zakon£ení tvar· p°ítomného £asu

Ozna£ení vzor· pro p°ítomný £as je odvozeno od 3. osoby mnoºného £ísla,
krom¥ vzor· s a p, které je nutné rozli²ovat pouze kv·li tvar·m prosejí, prosej,
trp¥jí, trp¥j.

Pravidelné mutace

Z tabulky 12.3 jsou vid¥t pravidelné mutace, ke kterým v prézentu dochází.
Nejb¥ºn¥j²í je z°ejm¥ mutace 1. osoby plurálu -eme/-em. Spisovná koncovka
je -me (bereme), ale u v²ech sloves první, druhé a t°etí t°ídy, které tvo°í první
osobu mnoºného £ísla pomocí -eme, má navíc hovorový tvar -m (berem, kynem,
kryjem). Spisovnou koncovku mutací neozna£ujeme, koncovka -m má FMU=K
(krat²í).
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V obecné £e²tin¥ také £asto dochází ke krácení samohlásky. Nej£ast¥ji jde
o 1. osobu jednotného £ísla (musím � musim, platím � platim, apod.), nebo
3. osobu £ísla mnoºného (nap°. v¥dí � v¥di). Rozli²ujeme zde hodnotu kate-
gorie Flektivní mutace krátkou (FMU=k) a dlouhou (FMU=d).
Mutace 3. osoby plurálu mohou být dvojího typu: -[ae¥]jí/-[ae¥]j a -í/-ou.

U prvního typu povaºujeme spisovnou mutaci s -jí za nulovou, obecn¥ £eská
mutace -j má hodnotu FMU=j (krájejí � krájej ). U druhého typu jde o slovesa
1. t°ídy (maºou � maºí, pe£ou � pe£í) a 3. t°ídy (kupují � kupujou, kryjí �
kryjou) s FMU=i resp. FMU=u. Nap°. lemma sázet má v 3. osob¥ mnoºného
£ísla t°i mutace: sázejí (FMU=0), sázej (FMU=j) a sází (FMU=i). Podobné
jsou i mutace 1. osoby singuláru -i/-u u sloves 1. a 3. t°ídy (maºu � maºi,
kupuji � kupuju), mají proto stejné hodnoty kategorie Flektivní mutace.
�asté je také kolísání £asování p°ítomného £asu mezi pátou a první t°ídou

(kopu � kopám). Mutace zde rozli²ujeme podle krátké / dlouhé samohlásky.
Zakon£ení z mnoºiny o mají FMU=k, zakon£ení z mnoºiny a FMU=d.
Zde se mohou navíc projevovat následující kmenové zm¥ny, které p°idávají

dal²í hodnotu do kategorie Flektivní mutace:
²-s (£e²u/£e²i � £esám)
º-z (maºu/maºi � mazám)
£-k (ská£u/ská£i � skákám).
Dohromady s mutací -i/-u sloves 1. t°ídy mají v 1. osob¥ jednotného £ísla trojí
hodnotu FMU: P°íklady nalevo mají FMU=kmu/kmi (mutace i/u, krátká,
m¥kká), napravo FMU=dt (mutace dlouhá, tvrdá).
Je²t¥ zmíníme pravidelné archaické mutace s koncovým -´, které se vyskytují

i u minulého p°í£estí (nap°. ud¥lal´, ud¥lám´). V praºském systému se s nimi
po£ítá, mají speciální hodnotu na 2. pozici. P°i°azujeme jim FMU=t.

12.1.3 3. pozice � Préteritum

Minulý £as je velmi pravidelný, má dv¥ moºnosti tvo°ení. První je jednoduchá,
druhá umoº¬uje stejnému ko�xu p°i°adit dv¥ r·zné mnoºiny zakon£ení, jak je
nazna£eno v tabulce 12.4.

Hodnota Mnoºina zakon£ení P°íklady ko�xu
l -l, -la, -lo, -li, -ly, -la nes

-l, -la, -lo, -li, -ly, -la
n

-nul, -nula, -nulo, -nuli, -nuly, -nula
usch

-la, -lo, -li, -ly, -la
m

-nul, -nula, -nulo, -nuli, -nuly, -nula
us

Tabulka 12.4: Mnoºina zakon£ení tvar· minulého p°í£estí

Hodnota m se od n li²í tím, ºe neobsahuje tvo°ení muºského singuláru.

Pravidelné mutace p°í£estí minulého £inného

Jde o mutace se zakon£ením -l � -nul u sloves trhl � trhnul. U n¥kterých
sloves tato mutace nep°ipadá v úvahu u muºského rodu, u ostatních rod· v²ak
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12 Slovesné vzory

ano (*usl � usnul, ale usla � usnula). Tento rozdíl vyjad°uje dvojí hodnota
parametru ve vzoru � viz hodnoty m a n v tabulce 12.4. Tvary s -n- mají
FMU=n, stejn¥ jako u podobného p°ípadu v in�nitivu.
Dal²í mutace se projevují u p°í£estí minulého zakon£eného na Kl, kde K je

souhláska. Zde se vytvá°ejí nespisovné mutace bez koncového -l, ov²em jen
u muºského rodu (vedl � ved, pletl � plet, nesl � nes, zábl � záb, kopl �
kop, vezl � vez, klekl � klek, pomohl � pomoh, v²iml � v²im). Mutace bez
koncového -l zna£íme jako krat²í � FMU=K.

12.1.4 4. pozice � In�nitiv

I in�nitivy jsou velmi pravidelné. Mnoºinu zakon£ení uvádí tabulka 12.5. Mu-
tace in�nitivu od°íci � od°eknout je t°eba vyjad°ovat jako dv¥ poloºky s r·z-
nými ko�xy a r·zným zakon£ením. Ozna£ení mutace se p°idává ke ko�xu.

Hodnota Mnoºina zakon£ení P°íklady ko�xu
t -t, -ti kopa
c -ci, -ct mo

Tabulka 12.5: Zakon£ení tvar· in�nitivu

Pravidelné mutace slovesného in�nitivu

V²echny in�nitivy mají dv¥ mutace: -t s FMU=0 a -ti s FMU=i (být � býti),
nebo -ci s FMU=i a -ct s FMU=t (moci � moct). Tento typ mutace je tedy
p°ítomen vºdy i u následujících typ· a kombinuje se s nimi.
Dal²í mutace in�nitivu se týkají jen n¥kolika málo sloves, nap°. hanit �

han¥t, myslit � myslet, bydlit � bydlet. U t¥chto sloves se projevuje stejná
�ektivní mutace je²t¥ v p°í£estí minulém (myslil � myslel). Ozna£ujeme ji
FMU=y resp. FMU=e.
Podobné jsou mutace -ést � -íst, -ézt � -ízt a -éct � -[íý ]ct, nap°. u sloves

vést � víst, vézt � vízt a péct � píct, p°ípadn¥ téct � týct. Tyto mutace
se v²ak neprojevují v minulém £ase. Mají stejné ozna£ení, tedy FMU=y resp.
FMU=e. U t¥chto sloves z°ejm¥ nedochází ke kombinované mutaci FMU=iy
(*pícti).
U mutací typu °íci � °eknout, za£ít � za£nout mají tvary s -n- FMU=n.

Tato mutace se také projevuje v minulém p°í£estí.

12.1.5 P°echodník P

P°echodníky, a£ uºívané dnes jiº z°ídka, je t°eba také um¥t rozpoznat, výji-
me£n¥ i tvo°it. Tabulka 12.6 uvádí mnoºiny jejich zakon£ení.
První t°i °ádky tabulky popisují p°echodník p°ítomný, poslední °ádek pak

p°echodník minulý. Není t°eba uvád¥t do vzoru, o jaký typ p°echodníku se
jedná. Jde o hodnotu kategorie Slovesný tvar, která se správn¥ p°i°adí p°í-
slu²ným vzorem, tedy VRB=p pro vzory a, e, w, VRB=m pro vzor v.
P°echodníky se pravideln¥ vyuºívají k tvo°ení p°ídavného jména slovesného

se zakon£ením -cí od p°echodníku p°ítomného nebo -v²í od p°echodníku minu-
lého. Oba tyto typy p°ídavných jmen se sklo¬ují podle m¥kkého adjektivního
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Hodnota Mnoºiny zakon£ení P°íklady ko�xu
a -a, -ouc, -ouce drhn
e -e, -íc, -íce vypráv¥j
w -¥, -íc, -íce hromad
v -v, -v²i, -v²e nahromadi

Tabulka 12.6: Vzory pro vytvá°ení p°echodníku

vzoru Ai0, tedy bez moºnosti stup¬ování. Tvo°ení p°echodníku tak automa-
ticky implikuje tvo°ení t¥chto p°ídavných jmen.

12.1.6 Trpný rod T

Hodnoty kód· deriva£ních vzor· pro trpný rod ukazuje tabulka 12.7.

Hodnota Mnoºina zakon£ení P°íklady ko�xu
Tn -n, -na, -no, -ny, -ni, -nu nese
Ta -án, -ána, -áno, -ány, -áni, -ánu ps
Tt -t, -ta, -to, -ty, -ti, -tu táhnu

Tabulka 12.7: Deriva£ní vzory pro trpný rod

Hodnoty n a a jsou rozli²eny kv·li jednoduchému vytvo°ení lemmatu. Lem-
matem p°ídavných jmen slovesných totiº není sloveso, ale p°ídavné jméno (viz
kap. 10.2.1), konkrétn¥ jeho dlouhý tvar. Takºe nap°.
λ(nesen) = nesený,
λ(táhnut) = táhnutý,
λ(psán) = psaný (zm¥na v délce samohlásky v kmeni).

Mutace deverbativ

N¥která slovesa tvo°í dvojí trpný rod, bez m¥k£ení kmenové souhlásky (mra-
zen) a s m¥k£ením (mraºen). Od obou lze odvozovat dal²í deverbativa �
podstatná jména (mrazení a mraºení), p°ídavná jména (mrazený, mraºený)
a p°ípadn¥ i p°íslovce. Tyto mutace se týkají i imperativu (mraz � mraº )
(viz téº 12.1.1). P°i°azujeme jim tyto hodnoty kategorie Flektivní mutace:
FMU=m pro zm¥k£ené varianty, FMU=t pro nezm¥k£ené.

12.2 Deriva£ní vzory

Praºský systém slovesných vzor·, který vytvo°il Jan Haji£, má velmi bohatý
repertoár odvozování p°íbuzných deverbativ pomocí p°ípon. Ná² systém by
m¥l být schopen odvodit ve²keré smysluplné derivace, které odvozuje sou£asný
praºský systém. Podívejme se tedy nejprve na typy lemmat, které jsou v praº-
ském systému zachyceny. Lze je p°ehledn¥ zpracovat do tabulky 12.8.

Tabulka má dva hlavní sloupce: první popisuje zakon£ení tvaru základního
slovesa a jeho odvozenin, druhý zakon£ení tvaru slovesa iterativního a jeho
odvozenin.
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Základní Iterativní

-t -[íá]vat

I
-cí -[íá]vací

Ac → Ai0 → Ai0
-cí/²í -[íá]vající

automaticky z p°echodníku → Ai0 → Ai0
-ní/tí -[íá]vání

N[nt] → st → st
-ný/tý/lý -telný -[áí]vaný -[áí]vatelný

A[ntl][j0] → Ay[j0] Ae → Ayj → Ay[j0] → Ayj
-n¥/t¥/le -teln¥ -[áí]van¥ -[áí]vateln¥

D[ntl][j0] → adv1? De → adv → adv1? → adv
-nost/tost/lost -telnost -[áí]vanost -[áí]vatelnost

O[ntl] → kt Oe → kt → kt → kt

Tabulka 12.8: Pravidelné slovesné derivace popsané v praºském systému vzor·

Ve spodní £ásti bun¥k jsou kódy, které mají následující význam. Kód p°ed
²ipkou je sou£ástí deriva£ní £ásti slovesného vzoru v p°ípad¥, ºe se p°íslu²né
deverbativum tvo°í. Budeme mu °íkat deriva£ní pravidlo. Pro£ není toto pra-
vidlo uvedeno ve v²ech bu¬kách, vysv¥tlíme vzáp¥tí. Kód za ²ipkou je kód jiº
zavedeného vzoru, podle kterého se derivované lemma ohýbá.
Tak nap°. �Ac → Ai0� znamená, ºe pomocí deriva£ního kódu (pravidla) Ac

a p°íslu²ného ko�xu se vytvo°í odvozené lemma se zakon£ením -cí a bude se
ohýbat podle adjektivního vzoru Ai0 (m¥kké sklo¬ování bez moºnosti stup¬o-
vání).
T°etí °ádek obsahuje p°ídavná jména vytvo°ená pravideln¥ z p°echodník·,

proto zde ºádné deriva£ní pravidlo není t°eba.
Alternativa [ntl] vyjad°uje trojí moºné zakon£ení deverbativ, alternativa

[j0] potommoºnost nebo nemoºnost stup¬ování odvozeného p°ídavného jména
nebo p°íslovce. Pouze u p°ídavných jmen se zakon£ením lemmatu -telný volbu
stup¬ování nep°ipou²tíme, nebo´ se domníváme, ºe zde je stup¬ování moºné
vºdy.

Celý druhý sloupec se týká jen iterativních sloves, popisuje tedy jen lemmata
typu kupovávat, lehávat, kon£ívat.
Druhý sloupec obsahuje deriva£ní pravidlo (I) pouze v první °ádce. Vy-

jad°uje moºnost tvo°ení iterativa od slovesa základního (z levého sloupce).
Vzory, podle kterých se odvozené iterativní sloveso £asuje, jsou uvedeny dále
v oddíle 12.2.4.
Ostatní bu¬ky pravého sloupce jsou pravideln¥ tvo°ené z tvaru iterativa, ne-

obsahují tedy deriva£ní pravidla (kódy p°ed ²ipkou). Domníváme se totiº, ºe
není t°eba ve vzorech udrºovat explicitn¥ toto velké mnoºství odvozenin od ite-
rativních sloves a p°íslu²ná deriva£ní pravidla zahrnujeme p°ímo do pravidla I.
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Jestliºe tedy existuje k slovesu p°íbuzné sloveso iterativní, pravideln¥ se z n¥j
mohou tvo°it v²echny tvary nazna£ené ve druhém sloupci. Uv¥domujeme si, ºe
i zde m·ºe docházet ke generování velmi nepravd¥podobných tvar·. Po n¥ko-
lika sondách do korpus· i na internetu jsme v²ak zjistili, ºe by nebylo rozumné
deriva£ní pravidla od iterativních sloves omezovat.
V následujících oddílech podrobn¥ rozebereme jednotlivé bu¬ky tabulky 12.8

a uvedeme p°íklady.

12.2.1 P°ídavná jména slovesná A

Hodnoty kód· deriva£ních vzor· pro p°ídavná jména slovesná ukazuje tabulka
12.10.

Hodnota Zakon£ení lemmatu Vzor P°íklady ko�xu
An -ný Ay0 unese
At -tý Ay0 kopnu
Al -lý Ay0 zem°e
Ae -telný Ay0 snesi
Ac -cí Ai0 pozm¥¬ova

Tabulka 12.9: Deriva£ní vzory pro p°ídavná jména slovesná

V²echna p°ídavná jména slovesná odvozená podle uvedených vzor· mají
automaticky p°i°azenou hodnotu poddruhu SUB=S (deverbativní).
Krom¥ práv¥ popsaného odvození p°ídavného jména slovesného se je²t¥ tvo°í

p°ídavná jména od p°echodník·. Pro n¥ není t°eba zavád¥t ºádné vzory, nebo´
se tvo°í pravideln¥, viz 12.1.5. Sklo¬ují se podle vzoru Ai0 a mají poddruh
SUB=G (od p°echodníku p°ítomného), nebo SUB=M (od p°echodníku minu-
lého).

12.2.2 Deverbativní p°íslovce D

Hodnota Zakon£ení lemmatu Vzor P°íklady ko�xu
Dn -n¥ adv unese
Dt -t¥ adv rozvinu
Dl -le adv ochrapt¥
De -teln¥ adv snesi

Tabulka 12.10: Deriva£ní vzory pro deverbativní p°íslovce

P°íslovce lze tvo°it od v¥t²iny p°ídavných jmen slovesných, ale ne vºdy. Pro-
tip°íkladem je p°ídavné jméno kopnutý s neexistujícím p°íslovcem *kopnut¥.
Ani p°ídavná jména se zakon£ením -ný nemají automaticky p°íslovce � za-
hájený, ale *zahájen¥. Na druhou stranu ale, kdyº p°íslovce existuje, lze ho
odvodit pravideln¥ vºdy zám¥nou koncové dlouhé samohlásky -ý za -¥ v p°í-
pad¥ -ný, -tý a za -e v p°ípad¥ -lý (záviset � závislý � závisle). Ze zakon£ení
-cí se p°íslovce nevytvá°ejí.
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12.2.3 Podstatná jména slovesná N/O

Podstatná jména slovesná jsou dvojího druhu:

1. se zakon£ením -í, kód N, sklo¬ování podle vzoru st,
2. se zakon£ením -ost, kód O, sklo¬ování podle vzoru kt.

Podstatná jména slovesná se zakon£ením -í se odvozují z tvar· trpného rodu
prostým p°ipojením zakon£ení -í v p°ípad¥ hodnot n a t (nesení, táhnutí),
nebo zakon£ení -aní pro hodnotu a (psán � psaní). Mají poddruh SUB=S
(deverbativní). Poddruh druhého typu, se zakon£ením -ost, není deverbativní
(SUB=0). Tabulka 12.11 rozepisuje jednotlivé moºnosti podle ko�xu.

Hodnota Zakon£ení lemmatu Vzor P°íklady ko�xu
Nn -ní st unese
Nt -tí st kopnu
On -nost kt p°ipoji²t¥
Ot -tost kt netknu
Ol -lost kt pobloudi
Ne -telnost kt nedotknu

Tabulka 12.11: Deriva£ní vzory pro podstatná jména slovesná

Derivace trpného rodu, slovesného podstatného jména, p°ídavného jména a
p°íslovce se m·ºe zaznamenat do vzoru najednou, jestliºe mají stejný ko�x a
jestliºe sou£asn¥ následný parametr, tedy n, t nebo l, je shodný. Pro vytvá°ení
deverbativ jsou tedy teoreticky moºné nap°. tyto kombinace (na po°adí nezá-
leºí): AN, AD, AT, ONT, DN, ADN, ADT, ADTN, následované (alespo¬) jedním
z parametr· n, t, l.

12.2.4 Iterativní sloveso

�asování odvozeného iterativního slovesa, tedy deriva£ní pravidlo I ukazuje
tabulka 12.12.

Konec ko�xu Vzor P°íklad
-áv ja--- kupovávej, kupovávám
-ív (imperativ, prézens) chodívej, chodívám
-áva --lt- kupovával, kupovávat
-íva (préteritum, in�nitiv) chodíval, chodívat
-ávaj ----e kupovávaje
-ívaj (p°echodník p°ítomný) chodívaje

Tabulka 12.12: �asování odvozeného iterativního slovesa

Pro odvozeniny z iterativních sloves se pouºijí stejná pravidla jako pro od-
vozeniny uvedené vý²e.

12.3 Sdruºené slovesné vzory

Flektivní £ást vzoru je pom¥rn¥ sloºitá proto, ºe v °ad¥ sloves dochází ke
zm¥nám ve kmeni. Krom¥ toho v²ak existuje velké mnoºství sloves, která jsou
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12 Slovesné vzory

naopak velmi pravidelná a uvedený popis �exe, a£ obecný, je pro n¥ zbyte£n¥
sloºitý. Ke stejnému záv¥ru dosp¥l i Haji£, kdyº pro n¥ ve své diserta£ní práci
(Haji£, 1994) zavedl sdruºené vzory, které i úsp¥²n¥ implementoval.
Jeho systém sdruºených vzor· tak m·ºeme p°evzít, ov²em pouze jeho �ek-

tivní £ást. Pravidelné derivace, které jsou ke vzor·m v praºském systému na-
pevno p°ipojeny, nevyuºijeme. Místo toho pouºijeme pro derivace systém de-
riva£ních vzor· uvedených v oddíle 12.2, zejména pak v tabulce 12.8. Tato
tabulka byla sestavena práv¥ na základ¥ deriva£ních £ástí sdruºených vzor·.
Pomocí nového systému si z ní v²ak m·ºeme vybírat jen to, co se k danému
ko�xu hodí.
V tabulce 12.13 uvádíme seznam sdruºených �ektivních vzor·, které p°ebí-

ráme z praºského Haji£ova systému slovesných vzor·. U kaºdého sdruºeného
vzoru jsou uvedeny ko�xy a nov¥ zavedené �ektivní vzory, jejichº spojením je
moºno vygenerovat celé paradigma.
Do tabulky jsme nezahrnuli vidovou dvojici sdruºených vzor· itxd a itxn,

protoºe tyto vzory se li²í od ostatních tím, ºe neobsahují p°edpis pro tvo°ení
p°echodníku p°ítomného, imperativu a trpného rodu. Umoº¬ují tak jejich ne-
pravidelné tvo°ení. V na²em systému vzor· to nepot°ebujeme.
V posledním sloupci tabulky je pro kaºdý vid uveden p°íklad s ko�xem

odd¥leným poml£kou od zakon£ení lemmatu.
Ve vzorech noutd a noutn je zahrnuta varianta ve tvo°ení minulého p°í£estí,

a to uvedením hodnoty kategorie Flektivní mutace u ko�xu.
Ke sdruºeným vzor·m je moºno p°idávat deriva£ní vzory stejn¥ jako ke vzo-

r·m jednoduchým, a tím vybrat pro konkrétní ko�x jen ty derivace, které sku-
te£n¥ existují. Tím se m·ºeme vyhnout tvo°ení derivací jako nap°. *ºen¥n¥,
*ºen¥nost, *ºenívací, *ºenívanost, a dal²ích, které se derivují zcela pravideln¥
z praºského vzoru nitn.
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Nedokonavý vzor Dokonavý vzor
Lemma

Ko�x Vzor Ko�x Vzor
P°íklad

atn atd
X ja--- X ja---

Xat
Xa --lt- Xa --ltv

d¥l-at / ud¥l-at

Xaj ----e � �
ovatn ovatd

Xovat Xuj 0i--e Xuj 0i--- d¥k-ovat / pod¥k-ovat
Xova --lt- Xova --ltv

etn etd
X js--- X js---

Xet
Xe --lt- Xe --ltv

kráj-et / nakráj-et

Xej ----e � �
wtn wtd

X¥ j-lt- X¥ j-ltv
X¥t

X -p--- X -p---
reziv-¥t / zreziv-¥t

X¥j ----e � �
ditn ditd

X¤ 0---- X¤ 0----
Xdit

Xd -p--w Xd -p---
chla-dit / ochla-dit

Xdi --lt- Xdi --ltv

titn titd
X´ 0---- X´ 0----

Xtit
Xt -p--w Xt -p---

£tvr-tit / roz£tvr-tit

Xti --lt- Xti --ltv

nitn nitd
X¬ 0---- X¬ 0----

Xnit
Xn -p--w Xn -p---

ºe-nit / oºe-nit

Xni --lt- Xni --ltv

iten ited
Xit X 0s--e X 0s--- zu°-it / rozzu°-it

Xi --lt- Xi --ltv

itin itid
Xit X wp--w X wp--- barv-it / obarv-it

Xi --lt- Xi --ltv

it0n it0d
Xit X 0p--w X 0p--- k°iv-it / zk°iv-it

Xi --lt- Xi --ltv

noutn noutd
Xn wo--a Xn wo---

Xnout
X --n-- X --n--

sch-nout / usch-nout

Xnou ---t- Xnou ---t-

Tabulka 12.13: P°epis praºských sdruºených slovesných vzor· pomocí nových �ektiv-
ních vzor·. Znak X v tabulce ozna£uje ko�x, ke kterému se sdruºené
vzory vztahují.
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12.3.1 P°íklady

Tabulka 12.14 ukazuje n¥kolik p°íklad·, jak se pouºívají slovesné vzory pro
popis �exe i derivací. P°íklad lemmatu zav°ít ukazuje, jak se kombinují vzory
a konkrétní morfologické zna£ky v záznamu jednoho lemmatu. Poslední p°íklad
ukazuje °e²ení vícenásobného lemmatu.
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13 Vzory zájmen a £íslovek

�íslovky a zájmena se v¥t²inou mohou sklo¬ovat podle adjektivních vzor·,
proto jsme se o nich zmínili jiº v kapitole 10, oddíle 10.4. Na tomto míst¥
jen p°ipomeneme, ºe se pouºívá tvrdý i m¥kký adjektivní vzor bez moºnosti
stup¬ování. P°ed adjektivní vzor se uvádí kód slovního druhu, tedy C pro
£íslovky a P pro zájmena.

13.1 �íslovky

13.1.1 �íslovky základní

Sklo¬ování £íslovek základních je v¥t²inou nepravidelné. Zavádíme vzory jen
pro lemmata se zakon£ením -t (jedenáct aº dvacet, t°icet, atd., a tvary typu
dvaapadesát).
Vezmeme-li v úvahu i nekodi�kované tvary typu jedenácte, padesáte a typu

dvacíti, m·síme pouºít dva vzory. Nazveme je podle nejmen²í £íslovky, která
se podle vzoru sklo¬uje, C11 a C20.
Vzory uvádíme jako mnoºinu trojic 〈zakon£ení, morf. charakteristika, FMU〉.

Morfologická charakteristika zahrnuje kv·li p°ehlednosti místo celé morfolo-
gické zna£ky jen hodnoty kategorií Pád a �íslo.

C11 = {〈 0, CAS=[145] NUM=S, 0〉,
〈 -te, CAS=[145] NUM=S, D〉,
〈 -ti, CAS=[2367] NUM=P, 0〉}

C20 = {〈 -et, CAS=[145] NUM=S, 0〉,
〈 -eti, CAS=[2367] NUM=S, 0〉,
〈 -íti, CAS=[2367] NUM=P, d〉}

Ostatní základní £íslovky se bu¤ sklo¬ují podle substantivních vzor· (nap°.
milion), nebo mají nepravidelné sklo¬ování, které je vy°e²eno výjimkou (v Praze
rozepsáním slovních tvar·, v Brn¥ zvlá²tním vzorem).
Tabulka 13.1 uvádí p°íklad pro £íslovky patnáct a dvacet.
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13 Vzory zájmen a £íslovek

Pád �íslo Flektivní mutace Slovní
Ko�x Zakon£ení

CAS NUM FMU tvar
ε [145] S 0 patnáct

patnáct -e [145] S D patnácte
-i [2367] P 0 patnácti
-et [145] S 0 dvacet

dvac -eti [2367] S D dvaceti
-íti [2367] P 0 dvacíti

Tabulka 13.1: P°íklad tvar· £íslovek patnáct a dvacet

Lemma Ko�x Vzor Poznámka

první prvn Ci

prvn Cy23 prvn¥j²í
druhý dru Chy druhý, druzí
pátý pát Cy pátý, pátí
dvojí dvoj Ci

paterý pater Cyy *pate°í v 1pl ºiv. se neuºívá

Tabulka 13.2: P°íklady °adových a druhových £íslovek se vzory. �íslovka první je
z°ejm¥ jediná, kterou lze stup¬ovat.

13.1.2 �íslovky °adové a druhové

�íslovky °adové a druhové se sklo¬ují podle adjektivních vzor·. P°íklady uka-
zuje tabulka 13.2.

13.1.3 �íslovky úhrnné a souborové

Mezi t¥mito £íslovkami je pom¥rn¥ nejasný rozdíl. �asto se povaºují za jeden
druh. P°i jejich sklo¬ování dochází k p°echod·m mezi ob¥ma poddruhy, do-
konce se m·ºe p°iplést je²t¥ zakon£ení £íslovek druhových, jak ukazuje tabulka
13.3 s p°íkladem sklo¬ování 5 dve°í (zám¥rn¥ nevypisujeme £íslovku 5 slovy).
Neur£ujeme zde ani hodnotu kategorie �íslo.

Pád Alternativní tvary
1 patery dve°e pateré dve°e patero dve°í
2 patera dve°í paterých dve°í patero dve°í
3 pateru dve°í paterým dve°ím patero dve°ím
4 patery dve°e pateré dve°e patero dve°í
6 pateru dve°í paterých dve°ích patero dve°ích
7 paterem dve°í paterými dve°mi patero dve°mi

Tabulka 13.3: P°íklad neostré hranice mezi £íslovkami úhrnnými, souborovými a
druhovými
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�íslovky druhové jsme vyd¥lili zvlá²´ kv·li moºnosti jejich £ist¥ adjektivního
sklo¬ování. �íslovky úhrnné a souborové zde pro jejich obtíºné vymezení roz-
d¥lovat nebudeme. Vzory by se mohly jmenovat op¥t podle kombinace kód·
kategorií Slovní druh a Poddruh, tedy Cu pro £íslovky úhrnné a Cs pro
£íslovky souborové. Je t°eba pouze rozhodnout, které tvary do jednotlivých
poddruh· pat°í.

13.1.4 �íslovky násobné, opakovací a vý£tové

�íslovky násobné, opakovací a vý£tové mají charakter p°íslovce a jako takové
se nesklo¬ují, nemají tedy ani vzor.

13.1.5 �íslovky dílové

�íslovky dílové jsou jen t°i, totiº p·l, £tvrt a t°e´. P·l je nesklonné1, druhé
dv¥, a£ mají substantivní sklo¬ování, pojímáme jako výjimky a nep°i°azujeme
jim speciální vzor.

13.2 Zájmena

13.2.1 Zájmena substantivní

Zájmena substantivní ur£itá nemají spole£ný vzor.
Vytvo°íme vzory kdo, co pro zájmena substantivní tázací a vztaºná. Podle

nich se sklo¬ují i ta zájmena substantivní neur£itá a záporná, která vznikla
z t¥chto dvou zájmen pomocí p°edpony nebo p°ípony, tedy nap°. kdekdo, nikdo,
v²elico, kdokoliv, cosi. P°edponu zde op¥t pojímáme ²í°e, neº je obvyklé, jako
po£áte£ní °et¥zec.
Zájmena s p°edponou jsou bezproblémová. V podstat¥ bychom s nimi mohli

nakládat stejn¥, jako s p°edponovým guessrem (viz poznámka pod £arou na
str. 70). To v²ak ned¥láme, nebo´ se jedná o slova pom¥rn¥ £astá.
Se zájmeny vzniklými pomocí p°ípony je t°eba zacházet odli²n¥, nebo´ zde

dochází k �exi �uvnit°� slovního tvaru (cosi, £ehosi, £emusi, atd.).
Máme v zásad¥ dv¥ moºnosti. Bu¤ kaºdé takové zájmeno pojmeme jako

výjimku a umístíme do slovníku v²echny jeho slovní tvary s morfologickými
zna£kami. Tak je to v sou£asném praºském slovníku. Druhá moºnost p°ene-
chává práci morfologickým nástroj·m.
První p°ístup je obecn¥j²í, nebo´ je ve²kerá informace uloºena ve slovníku.

Nástroje, které se vyvíjejí pro takový slovník, jsou potom obvykle snadno p°e-
nositelné na jiné jazyky.
Druhý p°ístup je zase elegantn¥j²í a p°ehledn¥j²í.
Rozhodli jsme se z·stat u sou£asné praxe a speciální vzory pro sklo¬ování

t¥chto zájmen (zatím) nezavád¥t.

1Otázkou, zda slovní tvar p·li náleºí £íslovce p·l, nebo podstatnému jménu p·le, se zde zabývat
nebudeme.
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13.2.2 Zájmena p°ivlast¬ovací

U n¥kterých zájmen p°ivlast¬ovacích m·ºeme vyuºít adjektivního vzoru Pi.
Jsou to tato zájmena:

• ur£ité její,
• tázací a vztaºné £í,
• záporné ni£í,
• neur£itá n¥£í, v²eli£í, a dal²í, viz tabulka 4.1.

Ostatní zájmena jsou výjimkami.
Neur£itá a záporná zájmena vzniklá z lemmatu £í pomocí p°ípon (£ísi, £ípak

a dal²í) se °e²í stejn¥ jako podobn¥ tvo°ená zájmena substantivní, i kdyº i zde
by se dalo uvaºovat o systémovém °e²ení (viz oddíl 13.2.1).

13.2.3 Zájmena ukazovací a vymezovací

Ta zájmena ukazovací a vymezovací, která mají adjektivní tvar, tedy takový,
onaký, taký, kaºdý, samý, v²eliký, ve²kerý, se sklo¬ují podle tvrdého adjektiv-
ního vzoru Pky, Pry a Py, podle zakon£ení svého lemmatu.
Pro ostatní se vzor nevytvá°í.

13.3 Ostatní zájmena

Zájmena za°azená do poddruhu ostatní (SUB=0) mají adjektivní sklo¬ování
podle vzor· Pky (nap°. jaký, v²elijaký), Pry (nap°. který, leckterý) a Py (nap°.
ºádný). 2

Problém se zájmeny odvozenými pomocí p°ípon (jakýsi, kterýkoli, ...) se °e²í
stejn¥ jako u zájmen substantivních (viz oddíl 13.2.1).

2A£ jsme na n¥kolika místech tvrdili, ºe se nechceme zabývat výjimkami, upozor¬ujeme zde na
neobvyklý slovní tvar ºáden. Vyskytuje se jen v muºském rod¥ (u tvaru ºádna, který se téº
vyskytuje, jde pravd¥podobn¥ vºdy o p°eklep, stejn¥ jako ºádno, ºádni, ºádnu i ºádny). Od
tvaru ºádný ho odli²ujeme hodnotou FMU=e (vloºené e)
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P°edloºená práce se zabývá systémem morfologického popisu £e²tiny p°esto,
ºe na toto téma bylo napsáno i °e£eno jiº mnoho. Po více neº deseti letech
intenzivního uºívání elektronických morfologicky anotovaných korpus· £e²tiny
se totiº ukazuje, ºe leckteré detaily popisu pot°ebují revizi, dopln¥ní, p°ípadn¥ i
zcela odli²ný p°ístup. V²echny návrhy vznikly z p°ipomínek, stíºností i nápad·
ze strany uºivatel· korpus· °ady SYN, i na základ¥ vlastní práce s t¥mito
korpusy a s praºským morfologickým slovníkem.
Cílem práce bylo navrhnout systém, který jednotn¥, konzistentn¥ a co nej-

úpln¥ji popí²e v²echny morfologické jevy, které jsou pot°ebné p°i práci s £eským
jazykovým korpusem.
V prvních kapitolách se zabýváme systémem kategorií, pomocí kterých se

£eské slovní tvary popisují. Pat°í sem i pojednání o lemmatizaci. V druhé £ásti
potom navrhujeme nový zp·sob zápisu �ektivních a deriva£ních vzor·.
V £em spo£ívá p°ínos p°edkládané práce:
De�nujeme p°esné vymezení jednotlivých morfologických kategorií a jejich

hodnot. P°itom se snaºíme být v souladu s tradi£ními lingvistickými popisy.
V n¥kterých p°ípadech v²ak navrhujeme vlastní, netradi£ní °e²ení, protoºe tra-
di£ní popis nevyhovuje poºadavk·m na pouºití p°i automatickém zpracování
jazyka. Vºdy v²ak dbáme na to, aby ve²kerá lingvistická informace z·stala
zachována.
Stanovujeme základní princip pro budování morfologického slovníku, a to

Zlaté pravidlo morfologie. S tím souvisí i d·sledné zpracování slovních variant.
P°edkládáme jejich formální popis, který není závislý na jejich neobjektivním
stylovém hodnocení. Zavádíme termín mutace, který pojetí varianty roz²i°uje.
Mutace potom d¥líme na �ektivní a globální, coº nám usnadní zachytit jejich
variabilitu a snadnou kombinovatelnost.
Pro globální mutace zavádíme tzv. vícenásobné lemma, které umoºní zahr-

nout tyto mutace pod spole£né lemma, ale p°esto je popisuje tak, aby z·staly
rozli²eny a neporu²ily tak Zlaté pravidlo morfologie.
P°i popisu jednotlivých morfologických kategorií jsme narazili na n¥kolik

p°ípad·, které dosavadní systémy pro automatické zpracování £e²tiny bu¤
zcela ignorují, nebo popisují nekonzistentn¥, nep°ehledn¥ nebo ne p°íli² ²ikovn¥
vzhledem k dal²ímu zpracování morfologicky ozna£ených text·. Tyto proble-
matické p°ípady se snaºíme °e²it lépe. Toho dosahujeme v¥t²inou zavedením
nových kategorií pro popis n¥kterých jev·, nebo zavedením nových hodnot
kategorií tradi£ních.
Mezi nov¥ zavedené kategorie pat°í kategorie Duál, která umoºní snadn¥j²í

práci p°i analýze £e²tiny na syntaktické rovin¥ a rovinách vy²²ích.
Dal²ími kategoriemi jsou Flektivní mutace a Globální mutace, které roz-

²i°ují známé termíny varianta a dubleta. Pomocí t¥chto kategorií popisujeme
ty slovní tvary, které se v hodnotách ostatních kategorií neli²í.
Nová je i kategorie Slovesný tvar, která slu£uje tradi£ní slovesné kategorie,
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nebo´ jejich hodnoty se v¥t²inou nedají vzájemn¥ kombinovat. N¥které hodnoty
této kategorie jsou relevantní pro jiný slovní druh neº pro sloveso. Konkrétn¥
jde o pasivum, které anotujeme jako jmenný tvar p°ídavného jména, a kon-
dicionál, který je relevantní pouze pro t°i lemmata: £ástici by a spojky aby,
kdyby.
Nové hodnoty jsme p°idali kategorii Slovní druh. D·leºitá je hodnota cizí

slovo, která umoºní popsat cizojazy£ná slova, p°edev²ím vlastní jména, u nichº
nemá smysl se snaºit o za°azení do £eského morfologického systému. Cizí jména
p°iná²ejí v dal²ích rovinách zpracování mnoho problém·. Jejich vyjmutím z
mnoºiny tradi£ních slovních druh· s nimi m·ºeme zacházet podle pot°eby od-
li²n¥.
Podáváme rozbor tzv. sloºenin, které se nedají jednozna£n¥ za°adit do sys-

tému slovních druh·, nebo´ ve svém tvaru jich sdruºují vícero. V popisu slo-
ºenin pouºijeme téº nov¥ zavedený koncept vícenásobného lemmatu.
Mezi hodnoty kategorie Osoba zahrnujeme téº zdvo°ilostní formu druhé osoby

singuláru, tedy vykání, které sice do paradigmatu zájmen a sloves pat°í, ale
nebylo do n¥j dosud formáln¥ za°azeno.
Podobný je p°ípad stupn¥ s kategorie Stupe¬, tedy tvar· typu sebekrásn¥j²í,

sebekrásn¥ji, které se také dosud neanalyzovaly jako sou£ást paradigmatu p°í-
slu²ného pozitivu p°ídavného jména nebo p°íslovce, k n¥muº p°irozen¥ náleºí.
Dále se zabýváme tzv. �stup¬ováním sloves�, které je sice spí²e okrajovým

jevem, ale velmi pravidelným, takºe jeho za°azení do paradigmatiky sloves je
také p°irozené.
Nov¥ navrhujeme systém �ektivních vzor·, a to tak, aby byly parametrizova-

telné. Pomocí vhodného nastavení parametru jednotlivým vzor·m dosáhneme
lep²ího pokrytí systémových slovních tvar·. Flektivní vzory jsou, podobn¥ jako
v dosavadním praºském systému vzor·, dopln¥ny o vzory umoº¬ující pravi-
delné tvo°ení slov odvozených. Na rozdíl od praºského systému v²ak i zde
zavádíme parametrizaci, která umoºní volbu, které odvozeniny tvo°it a které
ne.
Je velmi pravd¥podobné, ºe se najdou slova, která ná² návrh úpln¥ nepokryje.

Jsme v²ak p°esv¥d£eni, ºe návrh je dostate£n¥ obecný na to, aby umoºnil i
°e²ení sloºitých výjimek.
Návrh, který jsme zpracovali, je v sou£asné dob¥ jiº £áste£n¥ implementován:

• Vytvo°ili jsme nástroje pro p°evod vzor· ze sou£asného praºského mor-
fologického slovníku do nového systému.

• Nov¥ zpracovaný nástroj pro morfologickou analýzu pracuje s pre�xovým
guessrem navrºeným na základ¥ zmi¬ovaného výzkumu p°edpon.

• Post�xový guesser jsme pouºili p°i morfologické anotaci jedné z verzí
korpusu SYN2000.

• Za£ali jsme pracovat na návrhu konkrétního schématu pro uchování mor-
fologického slovníku v systému PML (Prague Markup Language) pro
ukládání jazykových dat. V novém formátu budou p°edev²ím snadno za-
znamenatelné deriva£ní vztahy mezi jednotlivými lemmaty.

Cht¥li bychom implementaci co nejd°íve dokon£it, aby mohly morfologické
nástroje za£ít pracovat jiº s novými kategoriemi a jejich hodnotami. S tím sou-
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visí i prap·vodní impuls k zapo£etí této práce, totiº sjednocení praºského a br-
n¥nského pohledu na morfologické anotace, zejména vytvo°ení jednozna£ného
p°evodu mezi morfologickými zna£kami praºskými a brn¥nskými. Výrazn¥ se
tak zjednodu²í vzájemná spolupráce.
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A P°ehled kategorií a jejich hodnot

Uvádíme souhrnný p°ehled kategorií a jejich hodnot z kapitoly 4. �íslování
odpovídá návrhu morfologické zna£ky z oddílu 4.3, souhrn tedy neobsahuje
hodnoty kategorií Flektivní mutace a Globální mutace.
U hodnot kategorie Slovní druh uvádíme rovnou v²echny poddruhy, které

jsou pro daný slovní druh relevantní. Souhrnný p°ehled v²ech poddruh· je
uveden dále pod £íslem 2, kde je v závorce místo p°íkladu kód slovních druh·,
pro které je daná hodnota relevantní.

1. Slovní druh (POS)
· N: podstatné jméno
· S: deverbativní typu v¥zn¥ní, pokrytí,...
· 0: ostatní

· A: p°ídavné jméno
· U: p°ivlast¬ovací (mat£in, otc·v,...)
· G: od p°echodníku p°ít. (mající, sedící, beroucí,...)
· M: od p°echodníku min. (u²ed²í, nakupovav²í,...)
· S: ostatní deverbativní (namazaný, zem°elý, nakousnutý, nama-
zán, nakousnut,...)
· 0: ostatní (jarní, starý,...)

· P: zájmeno
· Z: substantivní (já, kdo, nikdo, oni,...)
· U: p°ivlast¬ovací (m·j, £í,...)
· D: ukazovací (ten, takový,...)
· V: vymezovací (kaºdý, v²echen, týº, sám)
· 0: ostatní

· C: £íslovka
· 1: základní (jedna, sto,...)
· r: °adové (druhý, pátý,...)
· u: úhrnné (dvé, patero,...)
· s: souborové (dvoje, patery,...)
· d: druhové (dvojí, paterý,...)
· n: násobné (dvakrát, p¥tkrát,...)
· o: opakovací (podruhé, popáté,...)
· v: vý£tové (zadruhé, zapáté,..., ale i druhé z dvojice za druhé,...)
· p: dílové (p·l, £tvrt, t°e´)

· V: sloveso
· m: modální (moci/moct, mít, mívat, muset, musívat, sm¥t, chtít,
hodlat, dát se, dávat se, dovést, um¥t)
· f: fázová (za£ít, za£ínat, p°estat, p°estávat, zahájit, skon£it,...)
· b: pomocná (být, bývat, mít, dostat)
· 0: ostatní (nav²tívit, koupat se,...)

139



A P°ehled kategorií a jejich hodnot

· D: p°íslovce
· P: místní (kudy, tudy, odkud, nikudy, nikam; daleko, nedaleko,...)
· T: £asová (kdy, nikdy; v£era, odpoledne,...)
· D: zp·sobová (jak, v²elijak; krásn¥, velmi, ²iroce,...)
· R: predikativní (jasno, moºno, teplo, volno,...)

· R: p°edloºka
· J: spojka
· ^ (st°í²ka): sou°adicí (a, ale, nebo,...)
· , (£árka): pod°adicí (protoºe, kdyº, aº, -li,...)
· * (hv¥zdi£ka): matematické operace (plus, minus/mínus, krát,
d¥leno � neplést s d¥leno jako jmenný tvar p°ídavného jména
d¥lený)

· I: citoslovce
· T: £ástice
· 7: zvratné (se, si)
· c: kondicionálová (pouze by)
· 0: ostatní (ba, ano, boºe, nech´, a´,...)

· F: cizí slovo (K)
· G: pre�xový segment (K)
· S: sloºenina (K)
· X: neznámé slovo
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A P°ehled kategorií a jejich hodnot

2. Slovní poddruh (SUB)
· ^ (st°í²ka): spojka sou°adicí (J)
· , (£árka): spojka pod°adicí (J)
· * (hv¥zdi£ka): matematické operace (J)
· b: pomocné sloveso (V)
· c: kondicionálová £ástice (T)
· d: druhová £íslovka (C)
· D: ukazovací zájmeno (P)
· f: fázové sloveso (V)
· G: adjektivum od p°echodníku p°ít. (A)
· J: zp·sobové p°íslovce (D)
· m: modální sloveso (V)
· M: adjektivum od p°echodníku min. (A)
· n: násobná £íslovka (C)
· o: opakovací £íslovka (C)
· p: dílová £íslovka (C)
· P: místní p°íslovce (D)
· R: predikativní p°íslovce (D)
· r: °adová £íslovka (C)
· S: deverbativní adjektivum/substantivum (AN)
· s: souborová £íslovka (C)
· T: £asové p°íslovce (D)
· U: p°ivlast¬ovací adjektivum/zájmeno (AP)
· u: úhrnná £íslovka (C)
· v: vý£tová £íslovka (C)
· V: vymezovací zájmeno (P)
· Z: substantivní zájmeno (P)
· 1: základní £íslovka (C)
· 7: zvratná £ástice (T)
· 0: ostatní (v²e)

3. Funkce (FCE)
· U: ur£itá (v²echna osobní zájmena, ur£ité £íslovky, tady, te¤,...)
· N: neur£itá (n¥kdo, £ísi, n¥kolik, n¥kdy,...)
· Z: záporná (nikdo, ni£í, nijak,...)
· T: tázací (kdo, £í, kolik, kde,...)
· V: vztaºná (kdo, £í, jenº, kdy,...)
· S: zvratná (se, si, sob¥, sebe, sebou)

4. Slovesný vid (ASP)
· D: dokonavý (koupit, napsat, doru£it, narodit se,...)
· N: nedokonavý (kupovat, psát, doru£ovat, chodívat,...)
· O: obouvidý (referovat, absolvovat, izolovat,...)

5. Zkratka (ABR)
· + : ano
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A P°ehled kategorií a jejich hodnot

6. Rod (GEN)
· M: muºský ºivotný
· I: muºský neºivotný
· F: ºenský
· N: st°ední
· X: sdruºená hodnota

7. �íslo (NUM)
· S: jednotné
· P: mnoºné
· X: sdruºená hodnota

8. Duál (DUA)
· +

9. Pád (CAS)
· 1 aº 7
· X: sdruºená hodnota

10. Osoba (PER)
· 1 aº 3
· v: vykání

11. Stupe¬ (DEG)
· 1: pozitiv
· 2: komparativ
· 3: superlativ
· s: typ sebe + komparativ

12. Negace (NEG)
· N: pro záporné slovní tvary, které za£ínají záporkou ne-
· A: pro ostatní slovní tvary

13. Slovesný tvar (VRB)
· P: indikativ prézentu (kolíbá)
· B: budoucí £as (ponese, bude)
· F: in�nitiv (otev°ít)
· I: imperativ (pe£)
· L: p°í£estí £inné (strouhal)
· T: p°í£estí trpné (zav°en)
· K: kondicionál (aby, kdyby, by)
· p: p°echodník p°ítomný (starajíc)
· m: p°echodník minulý (vstoupiv)

14. Jmenný tvar p°ídavných jmen (NOM)
· J: jmenný tvar
· 0: ostatní p°ídavná jména
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A P°ehled kategorií a jejich hodnot

15. Stupe¬ intenzity slovesného d¥je (INT)
· r: pro p°edponu roz-
· p: pro p°edponu po-
· z: pro p°edponu za-
· n: pro p°edponu na-
· v: pro p°edponu vy-
· u: pro p°edponu u-

16. Typ sloºeniny (CMP)
· n: zájmenný (pro¬, za¬)
· c: zájmenný (o£, za£, za£pak)
· t: zájmenn¥-slovesný (to´)
· Z: zkratkový (atd., apod.)
· A: slovesný, 1. sloºka je A (krásnýs)
· N: slovesný, 1. sloºka je N (latinys)
· P: slovesný, 1. sloºka je P (jemus)
· C: slovesný, 1. sloºka je C (koliks)
· V: slovesný, 1. sloºka je V (zav°elas)
· D: slovesný, 1. sloºka je D (v£eras)
· T: slovesný, 1. sloºka je T (sis, ses)
· J: slovesný, 1. sloºka je J (protoºes)
· S: slovesný, 1. sloºka je S (na£s)
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B Kopie ú£astnického slibu z Konkláve
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Rejst°ík

£íslo, 38

ABR, 34
ASP, 34

budoucí £as, 46

CAS, 41
cizí slovo, 23

DEG, 42
deriva£ní odkaz, 73, 80
deriva£ní vzor, 77, 80
duál, 38
duálová slova, 39
DUA, 38
dubleta, 15

�ektivní morfologická kategorie, 21
�ektivní mutace, 17, 47
�ektivní vzor, 77
FMU, 47
funkce, 30

GEN, 38
generování, 1
globální morfologická kategorie, 21
globální mutace, 17
guesser, 69

hyperlemma, 7

INT, 47

jmenný tvar p°ídavných jmen, 46

ko�x, 77
kompaktní slovník, 74
kompaktní systém zna£ek, 5
Konkláve, 2
kritická kombinace, 82

lemma, 3
lemma vícenásobné, 7

lemma variantní, 7
lemmatizace, 5

morfologická analýza, 1, 6
morfologická kategorie, 4
morfologická syntéza, 1
morfologická zna£ka, 4, 5, 49
morfologická zna£ka hodnotová, 50
morfologická zna£ka kompaktní, 50
morfologická zna£ka pozi£ní, 50
morfologické konkláve, 2
morfologický slovník, 68
mutace, 15
mutace �ektivní, 17
mutace globální, 17

NEG, 43
negace, 43
NOM, 46
nulové mutace, 49
NUM, 38

odd¥lova£e, 2
osoba, 41

pád, 41
p°í£estí trpné, 45
p°íbuzná lemmata, 73
p°echodníky, 46
paradigma, 4
paradigma roz²í°ené, 8
parametr negace, 79
PER, 41
PML, 74
poddruh, 24
POS � slovní druh, 22
pozi£ní systém zna£ek, 5
pre�x negace, 80

relevantní morfologická kategorie, 4,
51

rod, 38
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Rejst°ík

roz²í°ené paradigma, 8

S-formy, 22
sloºenina, 56
sloºka sloºeniny, 56
slovesný tvar, 43
slovní druh, 22
slovní tvar, 3
slovo, 2
stup¬ování sloves, 9
stupe¬, 42
stupe¬ intenzity slovesného d¥je, 47
stylový p°íznak, 19

typ sloºeniny, 58

undef, 4, 21

význam slova, 3
vícenásobné lemma, 8
vícenásobné lemma sloºeniny, 8
varianta, 15
variantní lemma, 7
vid, 34
VRB, 43
vykání, 41

zájmenná p°íslovce, 29
záznam morfologického slovníku, 71
zakon£ení, 77
zakon£ení slovního tvaru, 77
zkratka, 34
Zlaté pravidlo morfologie, 6
zvratná slovesa, 8
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