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Kapitola 1

P°edmluva

Projekt Praºský závislostní korpus (Prague Dependency Treebank - PDT)1 byl zahájen
v roce 1996 v Ústavu formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) a v Centru komputa£ní
lingvistiky (CKL) na MFF UK. Cílem tohoto projektu bylo ozna£kování (anotace) £es-
kých v¥t na n¥kolika mluvnických úrovních. Anotace PDT vycházejí z teoretického
rámce Funk£ního generativního popisu (FGP, Sgall et al., 1986b), navrºeného v ²ede-
sátých letech minulého století Petrem Sgallem a rozvíjeného pak jeho ºáky. Anota£ní
p°edpisy popsané v manuálech pro anotace jednotlivých rovin2 se v²ak zárove¬ v n¥-
kterých bodech odli²ují. D·vod· odli²ností mezi �teorií� (FGP) a �praxí� (PDT) je
n¥kolik (podrobn¥ji viz �t¥pánek, 2006). Hlavní rozdíly vyplývají z faktu, ºe FGP vy-
chází z generativního p°ístupu, tj. ideov¥ i ve smyslu vlastního popisu �shora� (i kdyº
rovn¥º testuje své hypotézy na jazykových p°íkladech), zatímco anotace PDT probíhají
�zdola�. Zachycují to, co bylo v jazyce uºito v reálných textech (korpusu), a snaºí se
to nejen anotovat, ale i zobecnit v anota£ních pravidlech (s FGP jako teoretickým vý-
chodiskem). Díky praktickému ov¥°ování FGP na korpusu tak vznikla pot°eba n¥které
teoretické záv¥ry zjem¬ovat, upravovat £i dopl¬ovat.

Jednotlivým slov·m v textu byla v PDT ru£n¥ p°i°azena morfologická zna£ka a lema
a navíc byla zachycena syntaktická struktura jednotlivých v¥t. Syntaktické anotace
spo£ívají zejména v zachycení závislostní struktury a v p°i°azení syntaktických funkcí,
a to jak z pohledu povrchové podoby v¥ty (tzv. analytická rovina), tak i z pohledu
hloubkové syntaxe (tzv. tektogramatická rovina).

PDT je tedy korpus £eských text· anotovaných na t°ech rovinách, na rovin¥ mor-
fologické, (syntakticko-)analytické a tektogramatické. Data pouºívaná pro anotaci na
v²ech t°ech rovinách byla zvolena v blocích z text· �eského národního korpusu (�NK).3

Objem a výb¥r text·, základní principy a zp·sob anotace jsou popsány podrobn¥ji v ka-
pitole 4.1.

V roce 1998 byla dokon£ena první (p°edb¥ºná) verze projektu zvaná PDT 0.5 (po-
psaná ve zpráv¥ Haji£ et al., 1998), na podzim roku 2001 byla publikována první úplná
verze anotace na morfologické a analytické rovin¥, tzv. PDT 1.0 (Haji£ et al., 2001).

1http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0
2http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/pdt-guide/en/html/ch05.html
3http://ucnk.ff.cuni.cz
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V roce 2006 byla dokon£ena t°etí fáze projektu, která vyústila v publikaci PDT 2.0
(Haji£ et al., 2006). Verze PDT 2.0 obsahuje krom¥ morfologické roviny (2 milióny
slov) a analytické roviny (1,5 miliónu slov) také anotaci na rovin¥ tektogramatické (0,8
miliónu slov).

Jako �vedlej²í produkt� vznikl p°i anotaci PDT valen£ní slovník, který nazýváme
PDT-Vallex. Je t°eba podotknout, ºe PDT-Vallex je mnohdy nesprávn¥ zam¥¬ován
za slovník VALLEX, se kterým sice úzce souvisí (nebo´ oba bezprost°edn¥ vycházejí
z valen£ní teorie formulované v rámci FGP), ale zárove¬ se od n¥ho významn¥ li²í
(podrobn¥ji o VALLEXu (Lopatková et al., 2008 a Lopatková, 2010) a jeho srovnání
s PDT-Vallexem v kap. 3.2.4 a kap. 4).

PDT-Vallex (koncepce, obsah, vztah k PDT a zejména zpracování diatezí z formál-
ního hlediska) je tématem této diserta£ní práce.



Kapitola 2

Úvod

2.1 Cíl práce

Cílem této diserta£ní práce je vytvo°it a popsat slovník PDT-Vallex tak, aby mu v kon-
textu jeho pouºití v rámci Praºského závislostního korpusu (PDT) rozum¥li jak jeho
bezprost°ední uºivatelé (lingvisté) p°i vlastní výzkumné práci, tak i ti, kte°í se slovní-
kem budou dále pracovat, a´ uº p·jde o vlastní rozvoj, roz²i°ování PDT nebo o tvorbu
po£íta£ových program· pro analýzu a syntézu p°irozeného jazyka.

Slovník PDT-Vallex byl budován paraleln¥ p°i anotaci PDT. Na PDT-Vallexu má
autorka této práce nejv¥t²í podíl, a´ uº z hlediska tvorby nebo z hlediska jeho sjedno-
cování (po dal²ích anotátorech a p°isp¥vatelích do slovníku) a kontrol v záv¥re£né fázi
anotace. Sou£asná verze slovníku PDT-Vallex je prezentována v p°íloze B,1 a je tedy
nedílnou sou£ástí této práce.

Z neodd¥litelného propojení Praºského závislostního korpusu a PDT-Vallexu pra-
mení dal²í cíl této práce: popis diatezí. Diatezemi rozumíme jak diatezi primární (akti-
vum), tak diateze sekundární (pasivum, dispozi£ní modalita a dal²í). Korpus reálných,
nijak neupravovaných text· obsahuje v¥ty odpovídající r·zným typ·m diatezí a je
z°ejmé, ºe jak anotace, tak slovník se s tímto faktem musí um¥t vyrovnat. P°i p·vodní
anotaci PDT a tvorb¥ PDT-Vallexu se diateze °e²ily z v¥t²í £ásti pouze intuitivn¥, expli-
citn¥ se neanotovaly. Výrazn¥ se tím komplikovaly kontroly anotace v p°ípadech pouºití
diatezí v PDT, nebo´ formy slovesných dopln¥ní uvedené ve slovníku neodpovídaly po-
pisu v PDT-Vallexu, kam se ukládala pouze informace o aktivním uºití slovesa. Proto
se v této práci také zam¥°ujeme na transforma£ní pravidla pro sekundární diateze.
Vzhledem k pot°ebám anotace v Praºském závislostním korpusu krom¥ jejich pouhého
popisu p°edev²ím navrhneme, jak z hlediska sekundárních diatezí doplnit nejen anotaci
PDT, ale i slovník PDT-Vallex o formální prost°edky popisu t¥chto diatezí.

1Elektronická verze slovníku PDT-Vallex je po podepsání p°íslu²né licence k dispozici
jednak jako sou£ást PDT a jednak samostatn¥ (bezplatn¥) v n¥kolika formách na adrese
http://ufal.mff.cuni.cz/PDT-Vallex.
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2.2 Obsah práce

Práce je rozd¥lena do p¥ti hlavních £ástí. Postupujeme od obecného popisu valence
(kap. 3) k jejímu ztvárn¥ní v PDT-Vallexu (v£etn¥ zd·razn¥ní vztahu mezi PDT-
Vallexem a Praºským závislostním korpusem, kap. 4). Pouºitím PDT-Vallexu pro kont-
roly anotace v Praºském závislostním korpusu se okrajov¥ zabývá kapitola 4.12. Zvlá²tní
kapitolu v¥nujeme zpracování diatezí v PDT-Vallexu a návrh·m na jejich dal²í zp°esn¥ní
(kap. 5). Práce je dopln¥na dv¥ma p°ílohami: p°íloha A obsahuje kopii dosud nikde ne-
publikovaného dokumentu o kontrolách valen£ních rámc· v datech podle PDT-Vallexu,
p°íloha B obsahuje ukázku ve formátu, který byl pouºit pro kompletní výtisk slovníku
PDT-Vallex na p°iloºeném CD-ROM.

Takto rozsáhlé slovníkové dílo není jenom výsledkem práce autorky této disertace,
i kdyº sama m¥la na tvorb¥, návrhu a zejména kontrolách a sjednocení hesel p°ed
publikací PDT (a PDT-Vallexu jako jeho sou£ásti) nejv¥t²í podíl. Zatímco úvodní ka-
pitola popisuje zejména re²er²i autorky sm¥rem k problematice valence popsané v lite-
ratu°e a jiných slovnících, kapitola 4 popisuje vlastní p°ínos autorky (by´ konfrontovaný
s anotátorskou praxí a konzultovaný jak s �projektanty� PDT, tak i s ostatními ano-
tátory). Podobn¥ kapitola 5, o diatezích, p°iná²í autor£iny vlastní návrhy a úpravy,
které se vztahují jak ke slovníku PDT-Vallex, tak k anotaci PDT. Slovník PDT-Vallex
je p°es nemalý p°ísp¥vek anotátor· PDT a PCEDT2 rovn¥º vlastní prací autorky a
tvo°í v zásad¥ hlavní p°ínos této práce. Autorka celý prezentovaný slovník sjednotila a
ve spolupráci s programátory PDT zajistila rovn¥º správnost jeho propojení s anotací
Praºského závislostního korpusu. Práv¥ díky tomuto propojení slovníku a korpusu se
PDT-Vallex významn¥ odli²uje od v²ech dal²ích existujících valen£ních slovník·.

2PCEDT (Praºský £esko-anglický závislostní korpus) je nov¥j²í projekt anotace £ekého p°ekladu
Penn Treebanku, díky kterému byl PDT-Vallex oproti p·vodní podob¥, získané p°i anotaci PDT,
podstatn¥ roz²í°en.



Kapitola 3

O valenci

3.1 Valence - pojem a pojetí

Pod pojmem valence se obvykle rozumí schopnost ur£itých lexikálních jednotek, p°e-
dev²ím slovesa, otevírat volná místa, která jsou obsazována ur£itými v¥tnými £leny.1

Obsazením t¥chto míst se vytvá°í v¥tná struktura. Nap°íklad ve v¥t¥ Jitka mu daruje
knihu otevírá sloveso darovat místo pro subjekt v nominativu, tj. pro £initele v¥ty, místo
pro objekt v dativu, tj. pro adresáta darování, a místo pro objekt v akuzativu, tj. pro
v¥c, kterou £initel daruje. Lexikální jednotka, v na²em p°ípad¥ sloveso, tedy ur£uje
nejen morfologickou formu (tvar) dopl¬ovaných £len·, ale také jejich sémantické vlast-
nosti (role). Podrobn¥j²í de�nici valence najdeme nap°. v Encyklopedickém slovníku
£e²tiny (Karlík et al., 2002, s. 517-518), podle n¥hoº lze �za valenci povaºovat po£et
a povahu míst (argument·), které na sebe sloveso (pop°. slovo jiného slovního druhu)
váºe jako pozice obligatorní nebo potenciální (fakultativní)� (viz téº Kolá°ová, 2005).

V sou£asné dob¥ jsou pohledy na valenci pestré. Existuje velké mnoºství rozli£ných
valen£ních teorií. Pojetí valence se li²í od autora k autorovi. Také terminologicky není
problematika valence jednotná; krom¥ termínu valence se objevují termíny jako sub-
kategorizace, intence, argumentová struktura, v¥tné vzorce nebo dokonce rekce. Tyto
termíny p°itom neozna£ují vºdy totéº. Pojem valence de�nují a popisují auto°i z nej-
r·zn¥j²ích teoretických pozic a také z nejr·zn¥j²ích pohled·. Nap°íklad Concise Oxford
Dictionary of Linguistics up°ed¬ost¬uje syntaktický pohled na valenci: �The range of
syntactic elements either required or speci�cally permitted by a verb or other lexical
unit ...� (Matthews, 1997). Ani v mezinárodním m¥°ítku dosud neexistuje ºádná uni-
verzáln¥ akceptovaná de�nice valence (k problematice de�nování valence srov. Storrer,
1992).

P°ehled slovesných valen£ních teorií od 40. let 20. st. aº do po£átku 80. let 20. st.
najdeme nap°. u Panevové (Panevová, 1980, s. 22-28) a u Sgalla (Sgall et al., 1986a,
s. 110n a s. 129). Nejnov¥j²í p°ístupy ke zkoumání valence shrnuje nap°. diserta£ní práce

1V literatu°e (Nasr a Rambow, 2004) je n¥kdy rozli²ována valence aktivní (s jakými dopln¥ními se
jazyková jednotka pojí) a valence pasivní (jaké jazykové jednotky m·ºe dopl¬ovat). V této práci se
zabýváme valencí aktivní.
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�abokrtského (�abokrtský, 2005). Velmi podrobný p°ehled valen£ních p°ístup· z hle-
diska zkoumání substantiv je zachycen v diserta£ní práci Kolá°ové (Kolá°ová, 2005).

A£koliv zárodky pojmu valence lze nalézt nap°íklad uº u Bühlera (Bühler, 1934),
u Kacne©sona (Kacne©son, 1972, 1948) nebo u Paulinyho (Pauliny, 1943), za bada-
tele, který poprvé pouºil chemický termín valence v lingvistice, je povaºován slavista
a romanista Lucien Tesnière (Tesnière, 1959). Díky n¥mu termín valence v lingvistice
zdomácn¥l, a£koliv valence byla jen £ástí jeho závislostní teorie. Podle Franti²ka �er-
máka termín valence u Tesnièra pravd¥podobn¥ nahradil saussurovský pojem hodnota,
který je mnohem ²ir²í a komplexn¥j²í (�ermák, 1991).

Tesnière vycházel p°i strukturní analýze v¥ty od slovesa, za jemu pod°ízené pova-
ºuje �actants� a �circonstants�. Práv¥ schopnost slovesa navázat ur£itý po£et aktant·
srovnává Tesnière s mocenstvím atomu a nazývá ji valencí:

�On peut ainsi comparer le verbe à une sorte d'atome crochu susceptible
d'exercer son attraction sur un nombre plus ou moins élevé d'actants, selon
qu'il comporte un nombre plus ou moins élevé de crochets pour les maintenir
dans sa dependance. Le nombre de crochets que présente un verbe et par
conséquent le nombre d'actants qu'il est susceptible de régir, constitue ce
que nous appellerons la valence du verbe....� (Tesnière, 1959, s. 238).2

Aktanty jsou u n¥ho omezeny jen na subjekty, objekty v akuzativu a objekty v da-
tivu. Tesnière aktanty nepojmenovává, ale jen £ísluje jako první, druhý a t°etí. První
aktant je aktivní a odpovídá subjektu, druhý aktant, na n¥hoº akce p·sobí, odpovídá
p°ímému objektu a t°etí aktant, k jehoº ²kod¥ £i prosp¥chu se akce d¥je, odpovídá
nep°ímému objektu. D¥j se odehrává za ur£itých okolností (circonstants). Pojem �cir-
kumstant� je v Tesnièrov¥ pojetí velmi ²iroký a zahrnuje v²e, co nepat°í mezi aktanty.
V²echna p°edloºková spojení °adí Tesnière k okolnostem. Pouze aktanty jsou podle
n¥ho nepostradatelné pro úplnost smyslu v¥ty, proto jen aktanty povaºuje za sou£ást
valen£ní struktury. Ru²í speci�£nost vztahu mezi subjektem a predikátem, jak ji známe
z tradi£ní syntaxe, a sloveso nad°azuje v²em ostatním v¥tným £len·m. Jeho rozli²ování
syntaktické a sémantické roviny je v²ak nedostate£né. V¥tnou strukturu sice chápe
sémanticky, ale kritéria ur£ování jejích prvk· jsou spí²e formáln¥ morfologická.

Na Tesnièra navázala °ada jazykov¥dc· z nejr·zn¥j²ích zemí, zejména z N¥mecka,
kde valen£ní teorii dále rozpracovali nap°. Gerhard Helbig a Wolfgang Schenkel (Helbig
a Schenkel, 1991). Vztahy obdobné valenci v²ak hrají úst°ední roli nejen v závislostní
gramatice, ale i v gramatikách, které k zachycení syntaktické reprezentace v¥ty pouºí-
vají sloºkovou strukturu (nap°. Standard Theory of Generative Grammar, Government
and Binding Theory, Generalised Phrase Structure Grammar, Construction Grammar,
Lexical Functional Grammar).

2�Je tedy moºné srovnávat sloveso s jakýmsi atomem majícím há£ky, který je schopen p·sobit p°i-
taºliv¥ na v¥t²í nebo men²í po£et £initel· (aktant·), podle toho, jak velkým nebo malým po£tem há£k·
disponuje, aby je udrºel v závislosti na sob¥. Po£et há£k·, které má takovéto sloveso k dispozici, a v
d·sledku toho také po£et aktant·, které je schopno ovládat, p°edstavuje to, co budeme nazývat valencí
slovesa ....�
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Valenci se nevyhnul ani jeden z nejvlivn¥j²ích sv¥tových lingvist· Noam Chomsky.
Jako jakýsi první krok p°iblíºení se k závislosti, a tudíº k valenci, bychom v Chom-
ského teorii (Chomsky, 1957) mohli chápat teorii X s pruhem (x-bar theory). Teorie
X s pruhem je teorií, která je zaloºena na ur£ování hlavního £lenu fráze, tzv. head of
the phrase, a je tedy základem syntaktických vztah· v tzv. d-struktu°e. Fráze je pro-
jekcí svého °ídícího £lenu, který si vybírá svou maximální projekci jako argument, tzn.
ºe °ídící slova jsou tzv. subkategorizována na základ¥ syntaktické informace o tom, s
£ím je moºné danou jednotku spojit. Chomsky sice nepracuje s pojmy valence a va-
len£ní rámec, ale pod vlivem Fillmorovy pádové gramatiky (case theory) (Fillmore,
1968) a Gruberovy teorie thematických rolí (theta roles) (Gruber, 1965) zavedl odpo-
vídající pojmy theta role a theta m°íºky (theta grids). V Chomského theta m°íºce jsou
zachyceny jednak syntaktické informace (subkategorizace) týkající se pozic a jednak
sémantické informace (theta role). To znamená, ºe theta m°íºku m·ºeme chápat jako
obdobu valen£ního rámce.

Podívejme se, jak valenci charakterizují n¥kte°í £e²tí lingvisté. F. Dane² v rámci své
teorie v¥tných vzorc· zd·raz¬uje, ºe �slovesa mají tu formáln¥ syntaktickou vlastnost,
ºe k sob¥ poutají ur£itý po£et jistých tvar· dal²ích slov. Nazýváme tuto schopnost
jejich valen£ním potenciálem (VP).� (Dane² a Hlavsa, 1987, s. 43). Roz²í°enou Dane-
²ovu teorii aplikovaly v podob¥ valen£ních slovník· N. Svozilová, H. Prouzová a A.
Jirsová (Svozilová et al., 1997 a Svozilová et al., 2005). Podle Karlíka �pojmem va-
lence rozumíme schopnost ur£itých lexikálních jednotek (zejm. sloves - v£etn¥ d¥jových
a stavových substantiv - a adjektiv) vázat na sebe jistý po£et syntaktických pozic,
determinovaný po£tem sémantických aktant·, a to v jistých morfologických formách
obsaditelných primárn¥ jistými výrazy, bu¤ nev¥tnými (substantivy a výrazy adverbiál-
ními), nebo v¥tnými (vedlej²ími v¥tami).� (Karlík, 2000, s. 45). Pro �ermáka je valence
�kategoriální, t°ídová schopnost lexému vázat na sebe jednu £i více dal²ích formálních
jednotek, signalizovaná formáln¥ n¥jakým exponentem, pop°. pozicí. Je to inherentní,
systémová vlastnost lexém· v²ech slovních druh· (krom¥ interjekcí), která se v textu
r·zn¥ aktualizuje.� (�ermák a Holub, 2005, s. 21). �echová vidí valenci jako �schopnost
slova vázat na sebe jiné slovo (jiná slova) nutné jako jeho sémantické dopln¥ní a nutné
k jeho syntaktickému vyuºití.� (�echová et al., 1996, s. 64).

Charakteristiku valen£ního p°ístupu z hlediska FGP uvádíme v kapitole 3.5.
Shrneme-li základní charakteristiky jednotlivých teorií, dojdeme k záv¥ru, ºe pojetí

valence je v zásad¥ trojí (srov. téº Herbst a Gotz-Votteler, 2007, s. 37):

1. valence syntaktická - kombinace n¥kolika rek£ních3 vztah· (schopnost slova kom-
binovat se v textu s jinými slovy je zde primárn¥ dána syntakticky, tj. morfolo-
gickými a povrchov¥-syntaktickými prost°edky závislého slova),

3Rekce (°ízenost, vazba) - ozna£ení syntaktického vztahu, ve kterém °ídící £len skladební dvojice
(nap°. sloveso) ur£uje pád závislého £lenu (tj. má ur£itou vazbu); syntaktická závislost m·ºe být p°itom
vyjád°ena bu¤ pádem prostým (nap°. psát u£itelce), nebo pádem p°edloºkovým (nap°. zajímat se
o historii). Tyto pády jsou pro svou syntaktickou funkci ozna£ovány také jako pády syntaktické. Pojem
rekce lze podle Sgalla (Sgall, 2006a, s.174) srovnávat s chomskyánským �p°i°azováním pádu� (case
assignment), je to pojem uº²í neº valence.
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2. valence sémantická (schopnost slova kombinovat se v textu s jinými slovy je pri-
márn¥ dána sémanticky, tj. významy spojujících se slov),

3. valence kombinovaná (schopnost slova kombinovat se v textu s jinými slovy je
dána syntakticky i sémanticky).

Mezi p°ístupy, které preferují zejména syntaktický p°ístup, pat°í nap°. p·vodní valen£ní
program Pal·v (Pala a �eve£ek, 1997). Je t°eba podotknout, ºe tyto p°ístupy se v po-
slední dob¥ (Pala et al., 2009 a Materna a Pala, 2010) p°iklán¥jí spí²e ke kombinaci
syntaxe a sémantiky: �schopnost slova kombinovat se v textu s jinými slovy je primárn¥
dána sémanticky, tj. významy spojujících se slov. Povaºujeme proto slovesnou valenci
za jev primárn¥ sémantický a chápeme ji jako významem determinovanou schopnost
slova kombinovat se s jinými slovy.� (Pala, 2000, s. 64).

K p°ístup·m zd·raz¬ujícím zejména sémantickou valenci se °adí nap°. �ermák·v
lexikologický pohled na problematiku valence: �Obecná povaha valence je predetermino-
vaná pochopiteln¥ sémanticky, kolokabilitou, která slouºí jako její konkrétní p·dorys.�
Podle obecné lexikologické de�nice je valence kolokabilitou paradigmatu. Kolokabilita
(spojitelnost) je obecná schopnost slova spojovat se v textu s jinými slovy. Kolokabilit¥
na úrovni gramatické, resp. morfologicky vyjad°ované, se °íká valence. V textu realizo-
vaná kolokabilita (alespo¬) dvou paradigmat, resp. jejich prvk·, dává slovní spojení,
kolokaci. Ve²kerá kolokabilita libovolných relevantních slov je p°itom zásadn¥ podmí-
n¥na jejich sémantickou slu£itelností, vzájemnou kompatibilitou, která mezi takovými
slovy musí existovat jako p°edpoklad. (�ermák a Holub, 2005, s. 21, srov. téº zejména
�ermák, 1991, 1997, 2010).

Ze zahrani£ních sémantických p°ístup· jmenujme zejména p°ístup Beth Levinové
(Levin, 1993), podle níº valence (struktura argument·) souvisí se sémantikou konkrét-
ních sloves: �argument structures might be derivable to a large extent from the meaning
of words� (Levin, 1993, s. 12). Levinová se domnívá, ºe slovesa ur£itého sémantického
typu (která se snaºí seskupovat do sémanticky de�novaných t°íd) sdílejí stejnou struk-
turu argument·: �predictions about verb behavior are feasible because particular syn-
tactic properties are associated with verbs of a certain semantic type� (Levin, 1993,
s. 5).

Dále p°ipome¬me alespo¬ Fillmorovu lexikální teorii sémantiky �pádových� rámc·
(Fillmore, 1968) realizovanou zejména v projektu FrameNet (Fillmore, 1975, Fillmore,
1968 a Fillmore, 1985). Hlavním cílem tohoto projektu je vytvo°it bohatou lexikální
databázi pro NLP, zam¥°enou zejména na slovesa a na tzv. �frame-bearing nouns�.
FrameNet seskupuje lexikální jednotky podle toho, zda dovolují obdobné sémantické
popisy (nap°. to tell, to say, to notify a to inform pat°í je²t¥ s dal²ími slovesy do
sémantické t°ídy �Communication�). Slovesa z dané skupiny sdílejí jedinou sémantickou
strukturu (semantic frame) a sadu sémantických dopln¥ní (semantic elements).

Za sémantickou reprezentaci valence lze dále povaºovat i teorii Lexical Conceptual
Structure (LCS) (Dorr a Olsen, 1997), která zachycuje sémantiku lexikální jednotky
tak, ºe kombinuje sémantickou strukturu a sémantický obsah (�... An LCS captures
the semantics of a lexical item through a combination of semantic structure (speci-
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�ed by the shape of the graph and its structural primitives and �elds) and semantic
content (speci�ed through constants) ...�).4 LCS vzorce (LCS patterns) jsou sou£ástí
vybudovaných sémantických koncep£ních pravidel, s jejichº pomocí jsou slovesa klasi-
�kována do sémantických t°íd shromaº¤ujících vºdy slovesa s obdobnou sémantickou
strukturou. Sémantickým obsahem se v²ak slovesa v jedné sémantické t°íd¥ mohou li-
²it. Zajímavé srovnání koncepce LCS, PropBank a PDT najdeme v £lánku Haji£ové a
Ku£erové (Haji£ová a Ku£erová, 2002).

K valen£ním teoriím kombinujícím p°ístup syntaktický a p°ístup sémantický pat°í
nap°íklad valen£ní teorie vypracovaná v rámci Funk£ního generativního popisu jazyka
(Panevová, 1974, Panevová, 1980, Panevová, 1998b, Panevová, 2002b, Lopatková, 2003
a Lopatková a Panevová, 2007), dále teorie v¥tných vzorc· zformulovaná Dane²em a
Hlavsou (Dane² a Hlavsa, 1987) a reprezentovaná lexikogra�ckým prot¥j²kem �Slovesa
pro praxi� autorek Svozilová, Prouzová a Jirsová (Svozilová et al., 1997 a Svozilová
et al., 2005) nebo Karlíkova vlastní �modi�kovaná valen£ní teorie� (Karlík, 2000).

Mezi zahrani£ními valen£ními p°ístupy najdeme kombinovanou valenci nap°. v teorii
Me©£uka nazvané �Smysl - Text� (Igor A. Me©£uk , 2003). V sou£asné dob¥ nejznám¥j²í
p°íklad kombinovaného p°ístupu k valenci je realizován projektem PropBank (Palmer
et al., 2005). Tento projekt obohacuje Penn Treebank o sémantickou anotaci propozic
tím, ºe k syntaktické struktu°e p°idává semantické role (�The Proposition Bank project
takes a practical approach to semantic representation, adding a layer of predicate-
argument information, or semantic role labels, to the syntactic structures of the Penn
Treebank ...�, Kingsbury a Palmer, 2002). Kaºdému slovesu je p°i°azena argumentová
struktura, která je tvo°ena argumenty (ohodnocenými Arg0 aº Arg5) a volnými dopl-
n¥ními (ArgM). P°i bliº²ím pohledu vidíme, ºe tyto argumenty, jak uº napovídá jejich
zjednodu²ené ozna£ení, jsou spí²e syntaktického charakteru, zejména pak argumenty
o£íslované 2 a vý²e. Naopak, v n¥kterých rámcích jsou uvedeny i tzv. �thematic roles�
a odkaz na t°ídy z projektu VerbNet (Kipper et al., 2006), které jsou jednozna£n¥ sé-
mantické, jak ukazuje p°íklad (1), ve kterém je ukázán jeden z význam· slovesa pour
(lít).5

(1) pour
Roleset id: pour.01 move liquids, vncls: 9.5 43.4, framnet: -
Roles:

Arg0: agent, pourer (vnrole: 43.4-Agent, 9.5-Agent)
Arg1: liquid (vnrole: 43.4-Theme, 9.5-Theme)
Arg2: source (vnrole: 43.4-Location, 9.5-Location)
Arg3: destination (vnrole: 9.5-Location)

K anotaci je rovn¥º vytvo°en valen£ní slovník anglických sloves (�Frame Files�). Tento
slovník zachycuje v²echny významy sloves, které se vyskytly v PropBanku, s jejich
popisy a p°íklady.6

4http://www.umiacs.umd.edu/�bonnie/LCS_Database_Documentation.html
5http://verbs.colorado.edu/propbank/framesets-english/pour-v.html
6http://verbs.colorado.edu/framesets



KAPITOLA 3. O VALENCI 23

dopadat <v>hTc4-hPTc4r{na},hTc4-hPTc7r{s}z{??? jak je oblig.},hPTc4,
hTc6r{p°i},hTc2r{u},hPTc4-hTc6r{p°i},hPTc4-hTc2r{u}

dopadnout <v>hPTc4r{na},hTc2r{do},hTc4-hPTc7r{s}z{??? jak je oblig.},
hPTc4,hTc6r{p°i},hTc2r{u},hPTc4-hTc6r{p°i},hPTc4-hTc2r{u},
hTc4-hPTc4r{na}

Obrázek 3.1: P°íklad hesla ze slovníku BRIEF

Shrneme-li p°edchozí odstavce, m·ºeme konstatovat, ºe zkoumání valence se vyvíjí
zejména sm¥rem k sémantice, p°ípadn¥ aº k logice (Fillmore, 1985, Helbig, 1982, Horák
a Pala, 2007, Pala et al., 2009, Materna a Pala, 2010).7 Valence z·stává v první °ad¥
soust°ed¥na na slovesa, ale výzkum má oprávn¥nou tendenci posouvat ji i na ostatní
slovní druhy, zejména na substantiva (nap°. Sommerfeldt a Schreiber, 1983b, Panevová,
2002a, Meyers et al., 2004 a Kolá°ová, 2005) a na adjektiva (nap°. Sommerfeldt a
Schreiber, 1983a, Panevová, 2005 a Svozilová et al., 2005).

3.2 �eské valen£ní slovníky

Tradice valen£ních slovník· není v rámci celosv¥tové lingvistiky p°íli² dlouhá. První
valen£ní slovníky za£aly vznikat p°ibliºn¥ p°ed £ty°iceti lety, v £eském prost°edí dokonce
aº v 90. letech 20. století. A£koliv dnes o n¥ jiº není nouze (naopak zejména t¥ch
ti²t¥ných existuje jak u nás, tak ve sv¥t¥ celá °ada), v £e²tin¥ existující valen£ní slovníky,
a to jak ti²t¥né (Svozilová et al., 1997; Svozilová et al., 2005; Lopatková et al., 2008), tak
i elektronické (zejm. Lopatková et al., 2007; Skoumalová, 2001; Pala a �eve£ek, 1997;
Hlavá£ková, 2008), obsahují (pokud v·bec) pouze kanonické tvary valen£ních dopln¥ní
uºité v primární diatezi a s výjimkou slovníku H. Skoumalové explicitn¥ nezachycují
tvary dopln¥ní, kterých dané dopln¥ní nabývá uºitím slovesa v sekundárních diatezích
(o diatezích viz kap. 5).

3.2.1 Slovníky BRIEF a VerbaLex

Elektronický slovník ve formátu BRIEF (Pala a �eve£ek, 1997), jenº je podrobn¥ po-
psán v (Horák, 1998), byl sestaven z n¥kolika r·zných ti²t¥ných slovník·. Valen£ní
rámce byly p°evzaty zejména ze SSJ� (SSJ�, 1989). Slovník BRIEF je uloºen ve dvou
formátech, ve formátu BRIEF a ve formátu Verbose,8 který je, jak název napovídá,
ur£en pro p°ehledn¥j²í vizuální prohlíºení. Verze BRIEF (obr. 3.1) je primárn¥ ur£ena
ke strojovému zpracování.

7Spolu s Helbigem (Helbig, 1971 a Helbig, 1982) bychom mohli hovo°it je²t¥ o dal²ím základním
druhu valence, a sice (krom¥ valence syntaktické a valence sémantické) o valenci logické (�logische Va-
lenz�). Logická valence odpovídá chování predikát· v predikátové logice (viz i Pittner a Berman, 2008).
Podle Helbiga ozna£uje nap°. n¥mecké sloveso essen (jíst) na základ¥ své logické struktury dvoumístnou
relaci, tzn. ºe tomuto slovesu p°ináleºí predikát, který vyºaduje dva argumenty. Jacobs (Jacobs, 1992)
v této souvislosti hovo°í o �Argumenthaftigkeit� p°íslu²ných dopln¥ní. V rámci predikátové logiky lze
zobrazit obsahy (Sachverhalte) jako logické predikáty s ur£itým po£tem argument·.

8Tento formát je momentáln¥ nedostupný, informaci jsme p°evzali z práce (Horák, 1998).
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Jak lze vid¥t z p°íklad· na obr. 3.1, v²echny rek£ní charakteristiky jednoho slovesa
jsou ve formátu BRIEF uloºeny vºdy na jednom °ádku. Kaºdé sloveso je zapsáno ve
svém základním tvaru, tedy v in�nitivu. Valen£ní rámce jsou od slovesa odd¥leny sym-
bolem <v> a navzájem jsou odd¥leny £árkou. Jednotlivé prvky rámce jsou odd¥leny
poml£kou. Kaºdý prvek se skládá z atribut· (uspo°ádaných dvojic), kdy atribut je dále
rozd¥len na jméno atributu (zapisováno malým písmenem) a hodnotu atributu (zapiso-
vána velkým písmenem nebo °et¥zcem uvnit° sloºených závorek). Atributy: h � séman-
tický rys, c � pád, r � p°edloºka, s � vedlej²í v¥ta nebo in�nitiv, e � negace, i � idiom,
v � jiná omezení, omezení ur£itého rámce, z � komentá°, poznámka. Informace obsaºené
ve formátu BRIEF jsou ve formátu Verbose p°evedeny do slovní podoby a roz£len¥ny
do více °ádk·. P°edev²ím pomocí zájmen, p°edloºek a pád· je tak zobrazena explicitní
podoba rámce daného slovesa.

Slovník vychází z morfematické realizace slovesných dopln¥ní. U kaºdého slovesa je
zachycena pouze informace o moºných kombinacích povrchových forem slovesných do-
pln¥ní bez p°idruºené informace o hloubkové (sémantické) roli. Morfematické varianty
jednotlivých dopln¥ní se zárove¬ zachycují jako r·zné rámce (výjimku tvo°í zpracování
idiom· a frazém·). Jako r·zné valen£ní rámce se také, podle na²eho názoru nevhodn¥,
zachycují rámce s variantou fakultativnosti dopln¥ní, £i s variantou v²eobecného ak-
tantu. Takto vytvo°ené r·zné valen£ní rámce pak totiº nekorespondují s jednotlivými
významy vícevýznamových sloves. Slovník zárove¬ zachycuje pouze tzv. pravostranná
valen£ní dopln¥ní.

Ze slovníku BRIEF, který poslouºil jako rozsáhlá databáze sloves a valen£ních
rámc·, vychází lexikální databáze valen£ních rámc· pro £e²tinu, nazvaná VerbaLex
(Hlavá£ková, 2008). Tento elektronický valen£ní slovník v²ak £erpá p°edev²ím z praº-
ského slovníku valen£ních rámc· VALLEX (Lopatková a �abokrtský, 2004) a ti²t¥ného
valen£ního slovníku �Slovesa pro praxi� (Svozilová et al., 1997). Praºský VALLEX byl
pro tento slovník opravdu víc neº pouhou inspirací: VALLEX a VerbaLex mají spole£ný
�základní formát zápisu, zp·sob editace, p°epis do xml, pdf a html verze� (N¥mcová,
2006, s. 13). Také sama autorka práce uvádí, ºe �Uvedené postupy a podoby jednotlivých
verzí byly s úpravami p°evzaty od tv·rc· slovníku VALLEX� (Hlavá£ková, 2008, s. 103).
Na rozdíl od slovníku VALLEX se brn¥nský VerbaLex zam¥°uje spí²e na sémantickou
rovinu popisu. Pracuje se systémem synonymických °ad (tzv. synset·) p°evzatých z £es-
kého WordNetu (Pala a Smrº, 2004). Tímto p°ístupem se významn¥ li²í od ostatních
£eských valen£ních slovník·. Vzhledem ke zdroj·m (Lopatková a �abokrtský, 2004), ze
kterých data p°ebíral, zachycuje pochopiteln¥ valenci sloves také na syntaktické a na
morfologické rovin¥. Na morfologicko-syntaktické úrovni jsou pravovalen£ní a levova-
len£ní pozice prezentovány zájmennými výrazy vyjad°ujícími p°ímé nebo p°edloºkové
pády s £íselným vyzna£ením pádu. Ve valen£ním zápisu je navíc zachycena informace
o personálnosti p°íslu²ných participant· (podrobn¥ji k povrchové realizaci Hlavá£ková,
2008, kap. 5 a 8). Formát valen£ního hesla byl prakticky pln¥ p°evzat z VALLEXu (kap.
3.2.4), p°íklad proto neuvádíme.9

9V sou£asné dob¥ je VerbaLex p°ístupný na adrese
http://nlp.fi.muni.cz/verbalex/htmlDEMO/generated/alphabet.
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Obrázek 3.2: P°íklad £ásti hesla slovníku Slovesa pro praxi (sloveso dopadnout)

3.2.2 Slovník Slovesa pro praxi

�Slovesa pro praxi� je v·bec první valen£ní slovník £eského jazyka (Svozilová et al.,
1997). Slovník vznikl jako lexikogra�cký prot¥j²ek monogra�e V¥tné vzorce v £e²tin¥
(Dane² a Hlavsa, 1987) a Mluvnice £e²tiny (Petr, 1987), které propracovaly valen£ní
teorii pro £e²tinu. Slovník zpracovává z hlediska valence nejfrekventovan¥j²í £eská slo-
vesa. Kaºdému slovesnému významu je p°i°azen v¥tný vzorec a valen£ní analýza, která
obsahuje relevantní slovn¥druhové, tvaroslovné, sémantické a syntaktické údaje. Slov-
ník zárove¬ poskytuje citace uºití daných význam· sloves. Hlavní £ást dokladového
materiálu pochází z lístkového lexikálního archivu Ústavu pro jazyk £eský AV �R,
který obsahuje excerpta z beletrie, publicistiky i z odborné literatury. Východiskem
pro zpracování heslá°e ve smyslu nejfrekventovan¥j²ích £eských sloves byl frekven£ní
slovník £e²tiny (Jelínek et al., 1961).

P°íklad £ásti slovníkového hesla pro sloveso dopadnout je na obrázku 3.2.

3.2.3 �eský syntaktický lexikon

Dal²í elektronický valen£ní slovník, nazvaný �eský syntaktický lexikon (Skoumalová,
2001 a Skoumalová, 2002), vznikl s motivací vytvo°it elektronický valen£ní slovník
vyuºitelný v systémech po£íta£ového zpracování £e²tiny, zejména pro desambiguaci,
parsing, tektogramatické zna£kování a strojový p°eklad. Tato motivace p°edur£uje jeho
charakter, slovník je maximáln¥ explicitní, ale nebyl na rozdíl od slovníku PDT-Vallex
ov¥°en na korpusu. P°i jeho zpracování autorka vychází z teorie FGP, ale snaºí se
o takovou strukturu, která by byla p°enositelná do jiného teoretického systému. Ve
slovníku je zpracováno asi 15 000 £eských sloves. Zdrojem pro jeho vytvo°ení byl elek-
tronický slovník vytvo°ený v rámci projektu RUSLAN (Haji£, 1987 a Oliva, 1989), La-
TeSlav (Avgustinova et al., 1995), Slovesa pro praxi (Svozilová et al., 1997) a zejména
slovník BRIEF (Pala a �eve£ek, 1997). Slovník zachycuje valen£ní rámce obsahující
funktory pouºívané v teoretickém popisu na tektogramatické rovin¥ (Aktor, Patiens,
Adresát, P·vod, Efekt, Kde, Kam, Kudy, Kdy, (Za) Jak dlouho, ...), jejich realizace
na morfematické rovin¥ ((p°edloºkový) pád (substantiva, adjektiva, zájmena), vedlej²í
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stát-2~1 Act[Noun+Nom] Gram:{Refl[se]} NoPass
stát-2~2 Act[Noun+Nom] Pat[Noun+Ins] Gram:{Refl[se]} NoPass
stát-3~1 Act[Noun+Nom] ReflPass
stát-3~2 Act[Noun+Nom] Pat[Noun+Acc+o] ReflPass
stát-3~3' Act[Noun+Nom] Pat[Noun+Ins+za] Gram:{Refl[si]} NoPass
stát-4 Act[Noun+Nom] Pat[Noun+Acc] NoPass

Obrázek 3.3: P°íklad slovníkového hesla z valen£ního slovníku H. Skoumalové
(Skoumalová, 2001, kap. 4.1, s. 14)

v¥ta (se spojkou), in�nitiv) a ve valen£ním rámci nechybí ani zachycení obligatornosti.
Tento slovník zachycuje i n¥které diateze, a sice opisné pasivum � re�exivní pasivum
� mediopasivum � konstrukce se slovesy mít a dostat. Zárove¬ je ve slovníku zanesena
informace o re�exivit¥ a kontrole. Novým rysem slovníku je, ºe Skoumalová p°i°azuje
funktory jednotlivým £len·m valen£ního rámce na základ¥ vlastnoru£n¥ vytvo°eného al-
goritmu. Tento algoritmus v²ak bohuºel není stoprocentn¥ spolehlivý (srov. Stra¬áková-
Lopatková et al., 2001). �abokrtský pozd¥ji (�abokrtský, 2005, s. 19) upozor¬uje také
na dal²í nedostatek tohoto slovníku (mimochodem tento nedostatek nalezneme i ve
slovníku BRIEF, jak je uvedeno vý²e), a sice na to, ºe vzhledem ke kombinování morfe-
matických forem dopln¥ní v jednom valen£ním rámci není slovník schopen postihnout
správné významové vztahy jednotlivých sloves.

P°íklad slovníkového hesla je uveden na obr. 3.3.

3.2.4 Slovník VALLEX

V b°eznu 2008 vydalo Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze, Valen£ní
slovník £eských sloves (Lopatková et al., 2008). Slovník vznikl v Ústavu pro formální a
aplikovanou lingvistiku MFF UK. K dispozici je také elektronická verze tohoto slovníku,
nazývaného VALLEX.10

Valen£ní lexikon £eských sloves VALLEX (ve verzích 1.0, 2.0 a 2.5) vznikal v rámci
projektu, který probíhá od roku 2001 a jehoº cílem je formální popis valence £eských slo-
ves na syntaktické i sémantické úrovni (o srovnání tohoto slovníku s PDT-Vallexem viz
kap. 4). Tento elektronický slovník zachycuje slovesné valen£ní rámce frekventovaných
£eských sloves a dal²í jazykové jevy související se slovesnou valencí (srov. Lopatková,
2010 a �abokrtský, 2005). Jako formáln¥ strukturovaný slovník klade VALLEX d·raz
na moºnost v²estranného pouºití. P°íklad hesla ve slovníku VALLEX je uveden na obr.
3.4.

Auto°i VALLEXu zpracovávají valen£ní strukturu £eských sloves z pohledu teorie
Funk£ního generativního popisu (FGP), kterou navrhl Petr Sgall a která byla rozvíjena
jeho spolupracovníky, p°edev²ím Jarmilou Panevovou.

Tato teorie pracuje jak se syntaktizujícím (tesnièrovským) p°ístupem, tak se séman-
tizujícím (�llmorovským) pojetím valence. Valence FGP pouºívá vlastní terminologii,
která jen £áste£n¥ koresponduje s terminologií ostatních £eských valen£ních p°ístup·.

10http://ufal.mff.cuni.cz/vallex
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dopadatimpf, dopadnoutpf

 1  ≈  impf: padat  pf: spadnout

-frame:  ACT
obl  ↑DIR3

obl  1
-example:
  impf: dopadat na zem / do bláta  pf: dopadnout na zem / do bláta

-rfl:  pass0:  impf: po skoku se dopadá do písku  pf: po skoku se
dopadne do písku

-class:  motion

 2  ≈  impf: doléhat  pf: dolehnout

-frame:  ACT
obl  PAT

obl   1 na+4
-example:   impf: dopadala na ně tíha povinností  pf: dopadly na ně starosti

 3  ≈ jen dopadnoutpf

přistihnout

-frame:  ACT
obl  PAT

obl  TWHENtyp  LOCtyp  1 4
-example:  dopadnout někoho při činu
-rfl:  pass: za jeho působení se dopadlo několik nebezpečných zločinců
-rcp:  ACT-PAT:

 4  ≈  impf: končit  pf: skončit (idiom)

-frame:  ACT
obl  PAT

opt   MANN
obl  BENtyp  1 s+7 3

-example:
 

 impf: Damašek nedopadá pro železnice nejlépe (ČNK)  pf: dopadlo
to s ním dobře; nehoda dobře dopadla; ty jsi taky dobře dopadla

-rfl:  pass0:  impf: s takovým přístupem se špatně dopadá  pf: s
takovým přístupem se špatně dopadne

 Obrázek 3.4: P°íklad slovníkového hesla a jeho gra�cké podoby p°ístupné p°es
internet ve slovníku Vallex

Uºívá také speci�cká kritéria (zmi¬me nap°. dialogový test pro zji²´ování obligatornosti)
pro ur£ování valen£ních vlastností.11

Syntakticko-sémantická charakteristika slovesa je ve VALLEXu zaznamenána ve
form¥ valen£ního rámce. Valen£ní rámec je pak sledem valen£ních a n¥kterých neva-
len£ních pozic nazývaných typická dopln¥ní (Lopatková et al., 2008, s.18). Kaºdá pozice
je charakterizována funktorem, seznamem moºných morfematických dopln¥ní a infor-
mací o obligatornosti.

VALLEX obsahuje 2 730 £eských lexém·, kterým odpovídají jednotlivá slovníková
hesla sdruºující dokonavé a nedokonavé tvary sloves. Za°azené lexémy byly vybrány
na základ¥ £etnosti v �eském národním korpusu (�NK) SYN2000 a najdeme u nich
charakteristiky jednotlivých význam· daného slovesa. Celkový po£et lexikálních jed-
notek ve VALLEXu je 6 460. Av²ak pokud bychom po£ítali dokonavá a nedokonavá
slovesa zvlá²´, stoupl by po£et slovníkových hesel z 2 730 na 4 250. VALLEX totiº
(v návaznosti na FGP) zachycuje v rámci jediného lexému valen£ní chování vidových
prot¥j²k·. Ov²em ne vºdy je jednoduché ur£it £ist¥ vidovou opozici (zejména pre�xáln¥
tvo°ená dokonavá slovesa lze mnohdy obtíºn¥ p°i°adit k p°íslu²ným nedokonavým slo-
ves·m), proto ve VALLEXu najdeme pouze tzv. pravé vidové dvojice, tj. ty, které jsou
odvozovány su�xáln¥: nap°. rozdat-rozdávat, nabídnout-nabízet. Ve slovníku jsou pod

11Ve zbývající £ásti této kapitoly pouºíváme terminologii zavedenou podrobn¥ji dále v kap. 3.5, nebo´
je shodná s terminologií pouºívanou pro popis PDT-Vallexu (jak jsme jiº uvedli v úvodu k této práci,
oba slovníky vycházejí práv¥ z FGP).
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jeden lexém - jedno slovníkové heslo - zahrnuty rovn¥º supletivní páry (nap°. vzít-brát,
najít-nacházet) a b¥ºn¥ uºívané iterativní podoby slovesa (nasedat-nasednout-nasedávat,
d¥lat-d¥lávat). Informace o vidu se zachycuje u kaºdého lematu jako horní index, rozli-
²ují se nedokonavá (imp), dokonavá (pf) slovesa, iterativa (iter) a slovesa obouvidová
(biasp). Zejména elektronická podoba slovníku umoº¬uje uºivateli tyto kategorie lehce
vyhledávat a navíc je uºivatel m·ºe vid¥t i pohromad¥ ve vybraných seznamech.

Krom¥ základních sémanticko-syntaktických informací jsou valen£ní hesla VALLEXu
obohacena o dopl¬ující sémanticko-syntaktické informace, které s valencí souvisejí. Ve
VALLEXu najdeme relevantní informaci o gramatických jevech, jako je kontrola, re�e-
xivita a reciprocita. N¥které typy sekundárních diatezí jsou zde uvedeny v tom smyslu,
ºe u rámce je zachyceno, zda v daném významu je daná diateze p°ípustná. U recipro-
city jsou zachycena i ta slovesná dopln¥ní, kterých se týká. Informace o form¥ ale ve
slovníku ani v doprovodné dokumentaci není.

Kontrola, tj. vztah koreference mezi kontrolovaným výrazem (controlee`) a kontro-
lujícím valen£ním £lenem (controler') °ídícího slovesa, se týká tzv. sloves kontroly, tedy
t¥ch sloves, které ve valen£ním rámci obsahují kontrolující £len, jenº m·ºe být vyjád-
°en in�nitivem nebo d¥jovým substantivem (Panevová, 1998a a Panevová et al., 2002).
Ve VALLEXu je kontrola (zna£ka control) zachycena pouze u sloves s in�nitivním
dopln¥ním, nap°. sly²et, doporu£it, chystat se.

Zna£kou rfl se ve VALLEXu zaznamenává moºnost pouºití re�exivního morfému
se/si bu¤ v re�exivním pasivu, nebo v dativní £i akuzativní aktantové podob¥ grama-
tické koreference (Lopatková et al. 2008, s. 25).

Reciprocita (zna£ka rcp), tj. vztah vzájemnosti mezi dv¥ma £i více valen£ními do-
pln¥ními, se ve VALLEXu aplikuje na vzájemný vztah aktant· a obligatorních volných
dopln¥ní. Za zna£kou rcp jsou uvedeny dvojice, p°íp. trojice valen£ních dopln¥ní, která
mohou vstupovat do vztahu reciprocity (viz kap. 5.3). Nap°íklad u slovesa hádat se je
v atributu rcp uvedena dvojice ACT-ADDR; to znamená, ºe pro toto sloveso lze uplatnit
recipro£ní vztah mezi aktorem a adresátem.

Dále auto°i VALLEXu na základ¥ sémantické blízkosti ur£itých sloves, která rovn¥º
vypovídá o jejich valen£ních vlastnostech, za°azují p°ibliºn¥ 45 % v²ech lexikálních
jednotek do 22 syntakticko-sémantických t°íd (zna£ka class). Pokud budeme spolu
s autory slovníku chápat tuto klasi�kaci jako spí²e pracovní t°íd¥ní sloves, bude pro
nás tento pokus p°inejmen²ím zajímavý, protoºe nám umoºní pozorovat, jak sémantika
slovesa ovliv¬uje také syntaktické valen£ní chování sloves.

P°estoºe posuzovaný slovník klade d·raz zejména na primární a obvyklé významy
slovesa, zahrnuje i metaforická uºití sloves a - i kdyº ne systematicky - zachycuje také
idiomatické významy. Slovník ozna£uje takové významy dvojím zp·sobem, bu¤ zna£-
kou idiom, nebo je²t¥ navíc i speciálním funktorem DPHR ve valen£ním rámci. Gra�cké
zpracování slovníku VALLEX je k uºivatel·m velmi vst°ícné. Díky gra�ce jsou jednot-
livá hesla ve slovníku dob°e £itelná, a pokud si uºivatel osvojí uºívané zkratky, bude pro
n¥ho jist¥ p°ehledné i velké mnoºství dopl¬kových informací k p°íslu²ným význam·m
uvád¥ných sloves.

Výzkum vedoucí k tomuto slovníku se opíral nejen o znalosti teoretické, ale p°e-
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dev²ím vyuºíval po£íta£ový korpus (�NK) jako zdroj dat. Tento p°ístup umoº¬uje
aplikaci, pop°ípad¥ roz²i°ování a úpravy výchozí teorie (srov. zejména Lopatková a
Panevová, 2006). Auto°i VALLEXu tak nap°íklad obohacují repertoár funktor· FGP
vyjad°ujících hodnoty valen£ních £len·. Dále p°ehodnocují klasi�kaci aktant· a volných
dopln¥ní; nov¥ zavád¥jí termín dopln¥ní kvazivalen£ní, tj. takové dopln¥ní, které je na
hranici mezi aktantem a volným dopln¥ním (nap°. kvazivalen£ní dopln¥ní �p°ekáºka� �
OBST). Také nov¥ zavád¥jí termín typické dopln¥ní pro ty £leny, které sice nepat°í do
úzkého pojetí valence, tj. neobjevují se ve valen£ním rámci, ale �typicky� se vztahují
k celé syntakticko-sémantické t°íd¥ sloves.

VALLEX pracuje navíc s mechanismem expanze pozice valen£ního rámce (viz 4.4.,
s. 23). Expanzí auto°i nazývají vlastnost jistých volných dopln¥ní místa a £asu, která
se pravideln¥ objevují spole£n¥. Nap°íklad obligatorní £asové ur£ení THL (jak dlouho)
expanduje do typického £asového ur£ení TSIN (od kdy), THL (jak dlouho) a TTILL (do
kdy). Expandovaný rámec má nap°. sloveso trvat pro p°íklady jako: Práce.ACTmu.PAT-
trvala p·l roku.THL od jara.TSIN aº do konce °íjna.TTILL. Podobn¥ mohou expandovat
valen£ní rámce obsahující volná ur£ení sm¥rového místa.

3.3 Vztah závislosti

Závislostní syntax byla poprvé soustavn¥ zpracována francouzským lingvistou L. Tes-
nièrem (Tesnière, 1959). V bohemistice byla detailn¥ rozpracována V. �milauerem (�mi-
lauer, 1947). Také akademická Mluvnice £e²tiny pracuje se závislostním popisem jazyka
(Petr, 1986a, Petr, 1986b a Petr, 1987). Sou£asné vymezení závislostní syntaxe najdeme
jak v £eské, tak ve slovenské lingvistické encyklopedii. V £eském Encyklopedickém slov-
níku £e²tiny (Karlík et al., 2002, s. 114) se de�nuje syntaktická závislost (dominace)
takto: �Základní my²lenkou takové analýzy je, ºe uºití syntaktického £lenu jako £lenu
dominovaného (závislého, dependentu) je podmín¥no uºitím £lenu dominujícího (°ídí-
cího, regentu), který zastupuje celé syntagma ve stavb¥ v¥ty.� �ídícímu £lenu se n¥kdy
°íká £len nad°ízený, závislému £lenu £len pod°ízený. Ve slovenské Encyklopédii jazy-
kovedy (Mistrík, 1993) se pak závislostní syntax popisuje následovn¥: �...syntaktická
teória vychádzajúca pri výklade stavby vety a súvetia z principu závislosti. Vz´ah zá-
vislosti sa chápe ako zev²eobecnený gram. vz´ah, kt. sa opiera o vz´ahy medzi pred-
metmi a javmi mimojazykovej skuto£nosti a predstavuje obsahovú stránku vetných
kon²trukcií.... Vz´ah závislosti sa rozumie tak, ºe jeden vetný £len syntakt. závisí od
iného vetného £lena. Syntakt. stavba vety sa takto javí ako ustáleným spôsobom orga-
nizovaný sled závislostí medzi dvojicami vetných £lenov £iºe syntagiem a zárove¬ ako
organizovaný sled týchto dvojic vetných £lenov.... Závislostný vz´ah sa chápe ako zákl.
výstavbový princip vety.� (Mistrík, 1993, s. 493).

Z hlediska formální gramatiky studují závislostní syntax nap°. Hays (1964) a Gaif-
man (1965), kte°í jako první studovali její matematické vlastnosti. Mezi lingvistickými
sm¥ry zam¥°enými na formální a komputa£ní popis jazyka se na závislostní syntax ori-
entuje nejen praºský p°ístup FGP (Sgall et al., 1986a a Sgall et al., 1986b), ale i °ada
dal²ích p°ístup·: nap°. Mel'£uk (1987 a 2003) nebo P. Hellwig (2003 a 2006). Jak uvádí
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Haji£ová (2006), závislostní p°ístup v poslední dob¥ svou pozici zejména v komputa£ní
lingvistice posiluje, mimo jiné zejména v souvislosti se vznikem velkých po£íta£ových
korpus· jazykových dat.

Jak jsme jiº uvedli, základním principem závislostní syntaxe je p°edpoklad, ºe v¥ta
je hierarchická struktura, jejímº centrem je slovesný uzel, a ºe mezi jednotkami v¥ty
existuje p°edev²ím vztah nad°ízenosti - pod°ízenosti, tj. vztah závislosti. Z hlediska
skladby v¥ty pot°ebujeme zji²´ovat, která slova jsou ve vztahu gramatické závislosti:
°ídící slovo je £len, kterým se ptáme (na £leny závislé otázkami typu �který £lov¥k�, �kdy
ode²el� apod.). Ve v¥t¥ jej obvykle nelze vynechat bez naru²ení gramatické skladby v¥ty
(syntaktická nevypustitelnost), °ídící slovo také ur£uje n¥které gramatické kategorie
slova závislého, tj. £lenu, kterým odpovídáme. Syntaktická (ne)vypustitelnost £lenu se
povaºuje v prototypických p°ípadech za hlavní kritérium pro rozli²ení £lenu °ídícího a
£lenu závislého.

Na jednom °ídícím £lenu m·ºe záviset n¥kolik £len· závislých, zárove¬ ale kaºdý
závislý uzel m·ºe záviset jen na jednom °ídícím uzlu. V n¥kterých tradi£ních p°ístupech
k závislostní syntaxi (�milauer, 1971) se pracuje se zvlá²tním vztahem pro podm¥t a
p°ísudek, který má sice obdobný charakter jako vztah dominace, ale ani podm¥t, ani
p°ísudek se nepovaºují za °ídící £len £lenu druhého. Ve FGP se v²ak podm¥t (v podstat¥
jako u Tesnièra) chápe jako závislý na slovese, obdobn¥ jako ostatní £leny dopl¬ující
sloveso. Sloveso má p°itom (spolu s n¥kterými substantivy a adjektivy) zvlá²tní po-
stavení: jako °ídící uzel na sebe díky schopnosti valence váºe �povinn¥� ur£itý po£et
v¥tných £len·, které tvo°í jeho významová dopln¥ní.

3.4 Závislostní struktura v¥ty ve FGP

Základním vyjád°ením struktury v¥ty ve FGP je tzv. tektogramatická rovina popisu
(TR) a pro jednotlivé v¥ty pak jejich tektogramatická reprezentace (struktura), která
této rovin¥ popisu odpovídá. Tuto rovinu popisu je tedy t°eba odli²ovat od tzv. po-
vrchové podoby v¥ty , kterou se rozumí jak p°íslu²ná posloupnost slovních tvar·, tak
i jejich závislostní syntaktická struktura, ov²em bez prvk· hloubkového syntakticko-
sémantického popisu.

Ve formálním teoretickém zpracování mají závislostní syntaktické reprezentace v¥ty
podobu závislostního stromu, tj. souvislého ko°enového (orientovaného) stromu ve smys-
lu teorie graf· (srov. nap°. Ne²et°il, 1979 a Sedlá£ek, 1981; strom je de�nován jako
acyklický graf, ko°enový strom pak p°idává orientaci hran tak, ºe do kaºdého uzlu -
krom¥ ko°ene - vede práv¥ jedna hrana). Vztah závislosti pak odpovídá (orientovaným)
hranám takového stromu. Rodi£em (°ídícím uzlem) rozumíme takový uzel na jednom
konci hrany, který je blíºe ke ko°eni stromu neº uzel na jejím druhém konci (závislý
uzel). Tak je tomu i ve FGP, kde tedy nejde jen o °et¥zce slov s p°idanou funk£ní ano-
tací, ze které není vztah závislosti jednozna£n¥ ur£itelný.12 Kaºdé slovo nesoucí lexikální

12Tak, jak je tomu nap°. v �eském akademickém korpusu, kde práv¥ tento fakt £inil nep°ekonatelné
potíºe p°i snaze o jeho modernizaci a zachování, viz Hladká a Ure²ová, 2011.
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význam (autosémantické slovo) je reprezentováno jedním uzlem grafu. Podstrom zá-
vislostního stromu obvykle reprezentuje povrchový v¥tný £len, v£etn¥ jeho p°ípadného
plného rozvití.

Pro adekvátní popis lingvistických vztah· jsou v závislostním stromu uzly i hrany
ohodnoceny lexikálními, morfologickými nebo syntaktickými kategoriemi. Ozna£ování
hran je v²ak z mnoha d·vod· nepraktické, a proto i ohodnocení hran závislostními
funkcemi se posouvá k závislému uzlu. Vzhledem k tomu, ºe díky zásadám popsaným
v p°edchozím odstavci máme zaji²t¥no, ºe ºádný závislý uzel nemá víc neº jeden uzel
°ídící, k ºádným t¥ºkostem ani ztrát¥ informace nedochází.

Pojímáním vztahu mezi podm¥tem a p°ísudkem jako vztahu závislostního a speciál-
ními °e²eními �nezávislostních� vztah· typu koordinace, koreference apod. bylo ve FGP
dosaºeno toho, ºe základ výsledné závislostní v¥tné struktury má bez výjimky podobu
závislostního stromu ve smyslu de�nice uvedené na za£átku této kapitoly. Jednotlivé
uzly grafu p°edstavují (s výjimkou ko°ene grafu) závislé uzly (na n¥jakém uzlu °ídícím)
a zárove¬ (s výjimkou list· závislostního stromu) i uzly °ídící (pro jiné, závislé uzly).
Hrany, které uzly závislostního stromu spojují, se znázor¬ují tak, ºe jsou orientovány
sm¥rem od uzlu °ídícího (tj. od °ídící v¥tné jednotky) k uzlu závislému (tj. k závislé
v¥tné jednotce). Koordinace, n¥kdy popisovaná jako �t°etí rozm¥r� tektogramatického
stromu, je zachycena rovn¥º pomocí hran a lze ji ve FGP rozli²it pomocí lexikální
jednotky �°ídícího� uzlu koordinace (koordina£ní spojky) a na n¥m závislých dvou spe-
ciálních uzl·, které �závorkují� koordina£ní konstrukci (Sgall et al., 1986b, s. 155).13

Pro koreferenci a závislost dopl¬ku k subjektu nebo objektu je vztah zachycen obecnou
referencí, která není modelována p°ímo závislostními hranami.

3.5 Valence ve FGP

Základní teoretická východiska zpracování valence v rámci FGP nalezneme zejména
v díle Jarmily Panevové (Panevová, 1974, Panevová, 1977, Panevová, 1980, Panevová,
1998b, Panevová, 1999a, Panevová, 2002b). Tento p°ístup vychází z formulace FGP
jako závislostní syntaxe a v jejím kontextu z jazykové strukturace valen£ních dopln¥ní;
pouºívá jak syntaktická, tak sémantická kritéria pro ur£ování valen£ních dopln¥ní.

Jak jsme uvedli v p°edchozí kapitole, jádrem popisu explicitní struktury v¥ty ve FGP
je tektogramatická rovina. Valence, která má v pojetí FGP sémanticko-syntaktickou

13M·ºe zde tedy vzniknout otázka �£istoty� závislostního p°ístupu aplikovaného ve FGP. Av²ak jiº
v jedné z prvních prací o FGP, je²t¥ p°ed publikací st¥ºejních prací této teorie citovaných dále, Sgall
formuluje pravidla nazna£ující závislost: �Jeder Funktor dieses Kalküls hat zwei Argumente, von denen
eines dem regierenden, das andere dem abhaengigen Wort entspricht...� (�Kaºdý funktor tohoto kalkulu
má dva argumenty, z nichº jeden odpovídá °ídícímu a druhý závislému slovu...�) (srov. Sgall, 2006b,
s. 164). O t°i roky pozd¥ji (Sgall, 1967, s. 214) Sgall jiº pracuje s relací R jako binární relací, kde
jeden £len je °ídící a jeden je zavislý. Podobn¥ p°istupuje k závislosti (jiº i s dal²ími autory) v roce
1969 (Sgall et al., 1969). Naprosto jasnou de�nici závislosti uplatn¥né i v pravidlech nalezneme v práci
(Sgall et al., 1973, s. 204), velmi podrobn¥ je závislost popsána také v práci (Haji£ová a Sgall, 1980).
Domníváme se tedy, ºe lze pr·kazn¥ °íci, ºe FGP je od základ· teorií závislostního popisu jazyka.
Otázka zachycení koordinace a jiných strukturních vazeb vzniká v závislostních teoriích a popisech
vºdy.
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povahu, je tedy jednozna£n¥ spojena práv¥ s rovinou tektogramatickou.
Na tektogramatické rovin¥ je za centrum v¥ty povaºováno sloveso.14 Vztah mezi

slovesem (°ídícím £lenem) a jeho valen£ním dopln¥ním (závislým £lenem) je na TR
vyjád°en funktorem. U v²ech dopln¥ní slovesa je tedy t°eba ur£it jejich funktor, tj.
vyjád°it druh jejich závislosti na slovese. Funktory byly pozd¥ji je²t¥ více sémanticky
roz£len¥ny pomocí tzv. syntaktických gramatém·, ozna£ovaných pak u (Razímová a
�abokrtský, 2005) termínem subfunktor , viz i kap. 4.7.

Ze zvoleného zp·sobu zachycení struktury v¥ty na tektogramatické rovin¥ v rámci
FGP vyplývá, ºe funktor valen£ního dopln¥ní, který popisuje vztah mezi tímto dopln¥-
ním a jeho °ídícím slovesem, bude uveden jako atribut uzlu reprezentujícího slovesné
dopln¥ní. Toto °e²ení nep°iná²í problémy ani v p°ípadech sloºit¥j²ích koordina£ních spo-
jení. Rozli²ení slovesného významu se ve FGP nepopisuje, i kdyº implicitn¥ je moºno
význam odvodit ze �sestavy� £len· valen£ního rámce. P°i identických rámcích v²ak
z·stává nejednozna£nost.

Slovesná dopln¥ní (závislé valen£ní £leny) se rozd¥lují na aktanty (argumenty, vnit°ní
dopln¥ní, participanty) a na volná dopln¥ní (adjunkty, p°íslove£ná dopln¥ní). Toto roz-
li²ení nezávisí na konkrétním slovese. Kap. 3.5.1 uvádí kritéria pro ur£ení aktant· a
konkrétní seznamy aktant· a volných dopln¥ní pouºívaných ve FGP.

Oba typy dopln¥ní - aktanty i volná dopln¥ní - mohou být pro konkrétní sloveso
obligatorní (významov¥, tj. na hloubkové rovin¥, vºdy p°ítomná u daného slovesa) nebo
fakultativní (na hloubkové rovin¥ ne nutn¥ p°ítomná). Kritéria pro rozli²ování obliga-
torních a fakultativních dopln¥ní jsou uvedena s p°íklady v kapitole 3.5.2.

V n¥kterých p°ípadech (u konkrétních sloves) se aktanty posouvají do pozice prvního
nebo druhého aktantu. Situace, kdy se toto posouvání provádí, jsou uvedeny v kap.
3.5.3.

Do valen£ního rámce v uº²ím smyslu,15 tj. do speci�ckého zápisu valen£ních vlast-
ností slovesa, pat°í aktanty (obligatorní nebo fakultativní) a obligatorní volná dopln¥ní.
Fakultativní volná dopln¥ní se ve valen£ním rámci slovesa neuvád¥jí.

V p°íkladech uvád¥ných v této práci se drºíme zavedené notace. To znamená, ºe va-
len£ní dopln¥ní obsaºená ve valen£ním rámci jsou zapsána p°íslu²nou zkratkou funktoru
(viz kap. 4.7). Otazník p°ed názvem funktoru uvád¥ného ve valen£ním rámci ozna-
£uje fakultativnost tohoto valen£ního dopln¥ní (srov. kap. 4.8). Pokud otazník p°ed
funktorem v rámci chybí, znamená to, ºe dané dopln¥ní je pro p°íslu²ný význam slo-
vesa obligatorní. Za kaºdým aktantem valen£ního rámce je v závorce uvedena jeho
povrchov¥-syntaktická realizace (srov. kap. 4.9). Pokud je ve valen£ním rámci zapsáno
obligatorní volné dopln¥ní, následuje jen prázdná závorka bez vyzna£ení povrchové
realizace. V ilustrativních p°íkladech pro jednotlivé rámce pouºíváme pro explicitní
ozna£ení slova nebo v¥tného £lenu funktorem te£ku a název funktoru; obojí se zapí²e

14U n¥kterých substantiv a adjektiv rovn¥º mluvíme o valenci. Pro zachycení valence u t¥chto slov-
ních druh· platí pravidla analogická pravidl·m pro zachycení valence u sloves. Valence jiných slovních
druh· neº sloves ale není p°edm¥tem této práce.

15Slovesný valen£ní rámec v ²irokém smyslu je tvo°en v²emi dopln¥ními, která mohou dané sloveso
rozvíjet, srov. (Sgall, 1998, s. 16).
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t¥sn¥ za p°íslu²ným slovem (P°ijít dom·.DIR3). K notaci zápisu valen£ních rámc· srov.
kap. 4.3.2.

3.5.1 Kritérium pro rozli²ování aktant· a volných dopln¥ní

Ke zji²t¥ní typu závislosti, tedy rozli²ení aktant· a volných dopln¥ní, je t°eba zváºit,
zda

1. daný typ dopln¥ní m·ºe rozvíjet jakékoli sloveso, nebo jen ur£itá slovesa, která
mohou být uvedena v seznamu,

2. daný typ dopln¥ní m·ºe rozvíjet jedno sloveso víckrát, nebo nejvý²e jednou.
Pokud dopln¥ní m·ºe rozvíjet pouze ur£itá slovesa uvedená v seznamu a zárove¬

m·ºe dané sloveso rozvíjet jen jednou (krom¥ dopln¥ní v sou°adném pom¥ru), je po-
vaºováno za aktant. Pokud dopln¥ní m·ºe rozvíjet v podstat¥ (seznamem je dán jen
soupis výjimek) jakékoliv sloveso a m·ºe ho rozvíjet i víckrát, je povaºováno za volné
dopln¥ní. Tato kritéria je v²ak t°eba povaºovat spí²e za preference, nebo´ nap°íklad
u dopln¥ní £asu, která lze jist¥ pouºít u v²ech sloves, a tudíº je povaºovat za volné,
lze pozorovat tendenci k vylou£ení opakování £asových ur£ení stejného typu (v sobotu
v p¥t hodin vs. *o víkendu v sobotu a v ned¥li).

Z hlediska typu je dopln¥ní bu¤ aktantem, nebo volným dopln¥ním ve v²ech svých
výskytech jak ve slovesných rámcích, tak v tektogramatické reprezentaci v¥ty.

Na základ¥ t¥chto kritérií teorie FGP po£ítá s p¥ti základními slovesnými aktanty:
aktorem (ACT), patientem (PAT), adresátem (ADDR), efektem (EFF) a origem (ORIG)
(tab. 4.7).16

Aktor (ACT) je tzv. prvním aktantem, odpovídá bu¤ konateli (Libor.ACT uklízí.),
nositeli d¥je (Olga.ACT se t°ese.), nositeli vlastnosti (Pavel.ACT je smutný.), drºiteli
(Jan.ACT má velký byt.), nebo proºivateli (Mat¥jovi.ACT je zle.). Patiens (PAT) je tzv.
druhým aktantem, a pokud nedo²lo ve v¥t¥ k posouvání aktant· (srov. 3.5.3), odpo-
vídá p°edm¥tu zasaºenému slovesným d¥jem. P°itom se nerozli²uje, zda tento objekt
je d¥jem pouze �popsán�, resp. je ustaven n¥jaký vztah mezi aktorem a tímto patien-
tem (Ta ºena je krásná.PAT, Vidím pevninu.PAT), je d¥jem ovlivn¥n bez fyzické zm¥ny
(Petr koupil auto.PAT, Jirka p°emístil vázu.PAT na st·l) nebo je d¥jem zm¥n¥n (Pavel
namaloval obraz.PAT, Syn rozbil okno.PAT). Aktor a patiens lze tedy charakterizovat
také syntakticky jako první a druhý aktant bez hlub²ího sémantického významu (ko-
gnitivní role). Funktory ADDR, EFF a ORIG pak jiº sv·j sémantický význam mají.
Jejich sémantický význam, tedy kognitivní role, odpovídá jejich pojmenování. Funktor
ADDR ozna£uje adresáta (p°íjemce) d¥je (Otec daroval synovi.ADDR byt.), je význa-
movým prot¥j²kem povrchového nep°ímého p°edm¥tu. Funktor ORIG ozna£uje p·vod-
ce/p·vod d¥je (Ud¥lala z t¥sta.ORIG kolá£.). Funktor EFF ozna£uje výsledek d¥je a je
významovým prot¥j²kem pro druhý v¥cný p°edm¥t nebo dopln¥k (Zdemoloval auto na
kusy.EFF).

16Valen£ní teorie FGP správn¥ p°edpokládala, ºe funktor· bude pravd¥podobn¥ postupn¥ s °e²ením
praktických úkol· p°ibývat. Anotování valence v PDT p°ineslo nap°. nový funktor pro frazeologismy
(funktor DPHR) a pro sloºené predikáty (funktor CPHR). Oba (viz kap. 4.7 a tab. 4.8) lze ve formálním
smyslu povaºovat za aktanty a v této práci je za n¥ povaºujeme.
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Ostatní druhy slovesných dopln¥ní povaºuje teorie za volná dopln¥ní. U sloves ur-
£ujeme 36 volných dopln¥ní. Sémanticky jsou to dopln¥ní £asu: TFHL, THL, THO,
TFRWH, TOWH, TPAR, TSIN, TTILL a TWHEN; dopln¥ní místa: DIR1, DIR2, DIR3
a LOC; dopln¥ní p°í£inných vztah·: AIM, CAUS, CNCS, COND a INTT; dopln¥ní zp·-
sobu: CPR, CRIT, DIFF, EXT, MANN, MEANS, REG, RESL a RESTR; modální dopln¥ní:
ATT, INTF a MOD; dopln¥ní s r·znou variantou zp·sobu: ACMP, BEN, CONTRD, HER
a SUBS; a kone£n¥ dopln¥ní s tzv. dvojí závislostí COMPL (podrobn¥ji viz tab. 4.9,
4.10, 4.11, 4.12, 4.14 a 4.15).

3.5.2 Kritérium pro rozpoznání obligatornosti a fakultativnosti va-
len£ních dopln¥ní

P°i ur£ování valen£ních dopln¥ní je t°eba nejprve stanovit jejich charakter. Aktanty a
volná dopln¥ní mohou být ve vztahu ke svému °ídícímu slovesu bu¤ obligatorní, nebo
fakultativní. Obligatorní dopln¥ní je sémanticky nutn¥ p°ítomné na tektogramatické
rovin¥, ale nemusí být nutn¥ p°ítomné na povrchu: na analytické rovin¥ m·ºe být vy-
necháno, aniº by se v¥ta stala negramatickou. Fakultativní dopln¥ní není sémanticky
nutn¥ p°ítomné ani na tektogramatické rovin¥. Sémantickou obligatornost £i fakulta-
tivnost ur£ujeme tzv. dialogovým testem, kterému se n¥kdy °íká také �test nevím�
(Panevová, 1980). Tento test se aplikuje v dialogu a je zaloºen na otázce po séman-
ticky obligatorním £lenu, který m·ºe být v povrchové rovin¥ vypu²t¥n, av²ak mluv£í
p°edpokládá, ºe ho zná i poslucha£. Na otázku po sémanticky obligatorním dopln¥ní
konkrétního slovesa nem·ºe tedy mluv£í, který toto sloveso uºil, odpov¥d¥t �nevím�.
Pokud je odpov¥¤ �nevím� moºná, je dopln¥ní, na které se testem ptáme, fakultativní.

V následujícím textu uvedeme n¥kolik p°íklad· na pouºití dialogového testu. V jed-
notlivých p°íkladech vºdy uvedeme v¥tu pronesenou mluv£ím a obvyklým zp·sobem
ozna£íme moºnost nebo nemoºnost odpov¥di �nevím� na p°íslu²nou otázku dialogového
testu.

(2) vytknout ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓c) ADDR(3),

U slovesa vytknout, které má v jednom ze svých význam· uvedeném v p°íkladu (2) t°i
aktanty, m·ºe dojít k následujícím t°em p°ípad·m:

(3) Vytkl jim nedochvilnost. Kdo? *Nevím

(4) Vedoucí vytkl také nedochvilnost. Komu? *Nevím

(5) *?Vedoucí jim vytkl. Co? *Nevím

V dialozích uvedených v p°íkladech (3) aº (5) nem·ºe mluv£í ani jednou odpov¥d¥t
�Nevím�, protoºe jinak by dialog nem¥l smysl.17 V²echna dopln¥ní (ACT, PAT, ADDR),
na která se poslucha£ ptá, jsou tedy obligatorní. Vý²e uvedený p°íklad poslouºí také
jako vhodná ilustrace toho, ºe pojmy obligatornosti a fakultativnosti mají jen málo

17V posledním z uvedených p°íklad· nelze formulaci bez povrchového objektu pouºít. Tím spí²e se
jedná o obligatorní dopln¥ní.
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spole£ného s povrchovým vyjád°ením dopln¥ní slovesa, a týkají se tedy jen reprezentace
v¥ty na tektogramatické rovin¥. Zatímco p°íklad (3) je zcela jist¥ b¥ºnou £eskou v¥tou
a p°íklad (4) je akceptovatelný v situaci, kdy adresát je z kontextu zcela jasn¥ ur£en
a v bezprost°edn¥ p°edcházející £ásti promluvy se o n¥m mluv£í opakovan¥ explicitn¥
zmi¬oval, p°íklad (5) je velmi t¥ºké si i v plynulé (tj. v kontextu zasazené) promluv¥
p°edstavit (i kdyº zcela vylou£it jej jist¥ a priori nem·ºeme).

Valen£ní rámec slovesa zápasit má, jak je uvedeno v p°íkladu rámce (6), rovn¥º t°i
aktanty.

(6) zápasit ACT(1) ADDR(s+7;proti+3) ?PAT(o+4;za+4)

V tomto p°ípad¥ v²ak dialogový test dá jiné výsledky, jak je uvedeno v p°íkladech (7)
aº (9).

(7) Zápasila s Duklou o vít¥zství v turnaji. Kdo? *Nevím

(8) Sparta zápasila. S kým? *Nevím

(9) Sparta zápasila s Duklou. O co? Nevím

V dialozích uvedených v p°íkladech (7) aº (9) m·ºe mluv£í odpov¥d¥t �Nevím� jenom
na otázku po dopln¥ní patientu. Dopln¥ní patientu je tudíº fakultativní, zatímco do-
pln¥ní aktoru a adresátu je obligatorní, protoºe odpov¥¤ �Nevím� na otázku po t¥chto
aktantech není v uvedeném dialogu smysluplná.

Následující p°íklady ukazují aplikaci dialogového testu p°i ur£ování obligatornosti
volných dopln¥ní. Zvolili jsme si slovesa vytahovat a p°eloºit, jejichº výsledné rámce
jsou uvedeny v p°íkladech (10) a (13).

Valen£ní rámec slovesa vytahovat v níºe uvedeném významu obsahuje jedno obliga-
torní volné ur£ení sm¥ru - DIR1, ur£ené na základ¥ pouºití dialogového testu v p°íkla-
dech (11) a (12).

(10) vytahovat ACT(1) PAT(4) DIR1()

(11) Vytahoval trn. Odkud? *Nevím

(12) Vytahoval trn. Pro£? Nevím

V dialozích uvedených v p°íkladech (11) a (12) nem·ºe mluv£í odpov¥d¥t �Nevím� na
otázku po dopln¥ní volného sm¥rového ur£ení místa (odkud, DIR1). Dopln¥ní volného
sm¥rového ur£ení místa DIR1 (odkud) je tudíº v tomto významu slovesa obligatorní,
protoºe odpov¥¤ �Nevím� na otázku po tomto volném dopln¥ní sm¥ru není v uvede-
ném dialogu smysluplná. Naproti tomu mluv£í m·ºe odpov¥d¥t �Nevím� nap°íklad na
otázku po volném dopln¥ní p°í£iny - volné dopln¥ní p°í£iny je tudíº v tomto p°ípad¥
fakultativní.

Valen£ní rámec pro uvedený význam slovesa p°eloºit obsahuje dv¥ obligatorní volná
ur£ení £asu - TFRWH a TOWH, jak je uvedeno v p°íkladu (13). P°íslu²ný dialogový
test uvádíme v p°íkladech (14) a (15).
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(13) p°eloºit ACT(1) PAT(4) TFRWH() TOWH()

(14) Trenér p°eloºil první ligu. Ze kdy? *Nevím

(15) Trenér p°eloºil první ligu. Na kdy? *Nevím

V dialozích uvedených v p°íkladech (14) a (15) nem·ºe mluv£í odpov¥d¥t �Nevím� na
otázku po dopln¥ní volného ur£ení £asu (ze kdy) TFRWH. Dopln¥ní volného ur£ení £asu
(ze kdy) TFRWH je tudíº obligatorní, protoºe odpov¥¤ �Nevím� na otázku po tomto
volném dopln¥ní sm¥ru není v uvedeném dialogu smysluplná. Zárove¬ mluv£í nem·ºe
odpov¥d¥t �Nevím� ani na otázku po dal²ím volném dopln¥ní £asu (na kdy) TOWH,
i toto volné dopln¥ní je tedy obligatorní.

Odpov¥¤ �Nevím� se ov²em povaºuje za vylou£enou i tehdy, kdyº mluv£í nap°íklad
jen zapomn¥l, nebo kdyº nemá pot°ebnou informaci z jiných d·vod· (...nevím, protoºe
na té nást¥nce to n¥kdo smazal [ale nejspí² to bude ..., protoºe ...]), ale z kontextu
je z°ejmé, ºe tato pot°ebná informace existuje. Kdyby totiº mluv£í opravdu m¥l na
mysli jiný (podobný) d¥j, u kterého není v·bec nutno tuto informaci uvád¥t, pouºil by
z d·vodu vst°ícnosti p°i komunikaci jiné sloveso, aby v poslucha£i ani danou otázku
nevyvolal.

Test obligatornosti se aplikuje jak na aktanty, tak na volná dopln¥ní. Jak jsme
uvedli v úvodu kapitoly 3.5, toto rozli²ení je následn¥ d·leºité i pro stanovení toho,
která dopln¥ní mají být uvedena ve valen£ním rámci kaºdého jednotlivého slovesa,
nebo´ v na²em p°ístupu se v rámci uvád¥jí v²echny aktanty (s ozna£ením, zda jsou
obligatorní nebo fakultativní) a obligatorní volná dopln¥ní. Pouze fakultativní volná
dopln¥ní se ve valen£ním rámci neuvád¥jí.

3.5.3 Princip posouvání

Jednotlivé aktanty je nutno pojmenovat. P°itom se uplat¬uje také princip posouvání.18

Princip posouvání vyuºívá jak syntaktická kritéria (pro aktor a patient), tak sémantická
kritéria (pro adresát, efekt a origo). Podle tohoto principu platí, ºe pokud má sloveso
jeden aktant, je to vºdy aktor, srov. p°íklady (16) aº (18), kde je nejprve uveden rámec
(a) a pod ním p°íklad uºití (b).

(16) a. dozrát ACT(1)

b. �as.ACT uº dozrál.

(17) a. strhnout se ACT(1)

b. Strhla se bitka.ACT

(18) a. zakolísat ACT(1)

b. Akcie.ACT zakolísaly.
18Toto kritérium se nepouºívá pro ur£ování volných dopln¥ní. Volná dopln¥ní posouvání nepodléhají.

Nap°íklad sloveso hrknout nemá v jednom ze svým význam· ve svém valen£ním rámci ºádný aktant,
tento rámec obsahuje pouze volné dopln¥ní místa: LOC(). Toto volné dopln¥ní nepodléhá posouvání:
V hodinách hrklo.LOC().
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Pokud má sloveso dva aktanty, ur£íme jeden jako aktor a druhý jako patient. Rozli²ení
aktoru a patientu probíhá ve FGP valenci ve shod¥ s p°ístupem Tesnièra, tj. záleºí
p°edev²ím na povrchov¥-syntaktické realizaci dopln¥ní. První aktant, aktor, odpovídá
v £inné v¥t¥ v¥t²inou povrchovému subjektu (p°eváºn¥ v nominativu), kdeºto druhý
aktant, patient, odpovídá v £inné v¥t¥ povrchovému objektu. Syntaktické vymezení
aktoru jako prvního aktantu je zárove¬ dopln¥no sémantickou charakteristikou: aktor
vyjad°uje konatele d¥je, nositele d¥je nebo vlastnosti, proºivatele d¥je nebo posesora.
Syntaktické vymezení patientu jako druhého aktantu je rovn¥º druhotn¥ dopln¥no sé-
mantickou charakteristikou: patient vyjad°uje d¥jem zasaºený p°edm¥t. P°íklady roz-
li²ení aktoru a patientu jsou uvedeny v p°íkladech (19) aº (21), kde je nejprve uveden
rámec (a) a pod ním p°íklad uºití (b).

(19) a. zakládat ACT(1) PAT(4)

b. Jana.ACT zakládala sukni.PAT

(20) a. chytat ACT(1) PAT(4)

b. Libor.ACT chytal mí£.PAT

(21) a. najít ACT(1) PAT(4)

b. Pes.ACT na²el kost.PAT

Pokud ale jeden z obou aktant· vyjad°uje konatele nebo proºivatele d¥je a je p°itom
v jiné pozici neº subjektové (není v nominativu, ale nap°. v dativu nebo akuzativu),
ur£ujeme tento aktant ve shod¥ s Fillmorovými sémantickými kritérii jako aktor. Druhý,
tedy jediný zbývající aktant, povaºujeme za patient, srov. p°íklady (22) aº (24), kde je
nejprve uveden rámec (a) a pod ním p°íklad uºití (b).

(22) a. b¥ºet ACT(3) PAT(o+4)

b. B¥ºí mi.ACT o v²echno.PAT

(23) a. mrzet ACT(4) PAT(1;↓ºe; .f)

b. Mrzelo ji.ACT, ºe nep°i²el.PAT

(24) a. napadat ACT(4;3) PAT(1;↓ºe;.f;↓aby;↓jestli;↓zda;↓c)

b. Napadaly ho.ACT nesmysly.PAT

V p°ípad¥, ºe sloveso má více neº dva aktanty, ur£ujeme první a druhý aktant podle
vý²e uvedených pravidel jako aktor a patient a pro dal²í t°i aktanty vstupují v platnost
následující sémantická kritéria:

Adresát ozna£uje kognitivní roli p°íjemce d¥je, efekt ozna£uje kognitivní roli výsle-
dek d¥je a origo ozna£uje kognitivní roli p·vodce d¥je.

P°íklady posouvání jsou uvedeny v (25) aº (28), kde je nejprve uveden rámec (a)
s nazna£ením, který aktant se posunul kam, a pod ním je p°íklad uºití (b).

(25) a. vyjít ACT(1) (ACT ← *PAT)
b. Kniha.ACT vy²la.



KAPITOLA 3. O VALENCI 38

(26) a. rozum¥t ACT(1) PAT(3) (PAT ← *ADDR)
b. Jana.ACT mu.PATrozum¥la.

(27) a. vykopat ACT(1) PAT(3) (PAT ← *EFF)
b. D¥lníci.ACT vykopali jámu.PAT

(28) a. diferencovat se ACT(1) PAT(od+2) (PAT ← *ORIG)
b. Studentka.ACT se diferencovala od jeho teorie.PAT

Teorie valence FGP uplat¬uje princip posouvání ve v²ech valen£ních rámcích.19

19Na rozdíl od p·vodní teorie PDT-Vallex princip posouvání neuplat¬uje na v²echny valen£ní rámce;
takovou výjimkou jsou nap°. sloºené predikáty, viz kap. 4.7.



Kapitola 4

Valen£ní slovník PDT-Vallex

Koncepce slovníku PDT-Vallex vychází z princip· valen£ní teorie FGP (nap°. Sgall
et al. 1986b, Sgall, 1998, Panevová, 1980, Panevová, 1998b, Panevová, 1999a). Práce
na slovníku umoºnila konfrontaci teoretického zpracování valence s praxí. Zpracování
valence na tektogramatické rovin¥ PDT aplikuje valen£ní p°ístup FGP, dodrºuje poj-
mový aparát a kritéria valen£ní teorie FGP, veri�kuje v ní navrºené zásady a dopl-
¬uje a upravuje teoretické poºadavky. Z této skute£nosti vyplynula nejv¥t²í p°ednost
slovníku: PDT-Vallex p°istupuje k valenci �zdola�, tj. p°i tvorb¥ valen£ních rámc· a
p°íklad· £erpal z reálných text· a jejich anotace na tektogramatické rovin¥. Teprve
po shromáºd¥ní velkého mnoºství výskyt· sloves a jejich anotace mohl za£ít sm¥°o-
vat k vytvo°ení obecného návodu, jak °e²it p°i tvorb¥ hesel a jejich pouºití praktické
úkoly, které p°ineslo anotování. Tento p°ístup povaºujeme s výjimkou korpusu Prop-
Bank (Kingsbury a Palmer, 2002)1 za ojedin¥lý,2 protoºe díky n¥mu slovník pomohl
významným zp·sobem obohatit teoretická bádání o valenci v rámci FGP a anotátor·m
PDT pomohl k udrºení konzistence p°i p°i°azování funktor· slovesným dopln¥ním. Po
dokon£ení anotace PDT slouºil navíc ke kontrole anotace tektogramatické roviny PDT.
Porovnáme-li v této souvislosti PDT-Vallex s dal²ím slovníkem, aplikujícím valen£ní
teorii FGP, tj. s VALLEXem, je sm¥r p°ístupu VALLEXu k popisu a zachycení valence
opa£ný. Pokud PDT-Vallex postupoval �zdola nahoru�, VALLEX sm¥°uje �shora dol·�.
Slovník VALLEX nejprve na základ¥ teorie a vyhledávání v korpusech (nap°. �NK)
vytvá°í hesla, která lze pozd¥ji také aplikovat p°i analýze a anotaci reálných text·,
ale systematicky je zatím s takovými texty ve velkém rozsahu nespojuje. Oba sm¥ry
výzkumu jsou jist¥ z hlediska zkoumání valence p°ínosné a svým zp·sobem dopl¬kové.

Vzhledem k úzké vazb¥ mezi slovníkem PDT-Vallex a Praºským závislostním korpu-
1Proces anotace PropBanku se v²ak li²il v tom, ºe vºdy bylo anotováno ur£ité sloveso v celém kor-

pusu, coº je v²ak spí²e rozdíl v technologii anotace. Tento rozdíl i p°es n¥které d·sledky pro detailnost
a konzistenci anotace není zásadní.

2Prvním slovníkem do zna£né míry zaloºeném na korpusu (ov²em pouze v ti²t¥né podob¥) byl
Collins COBUILD English Language Dictionary (Cobuild, 2008), který vznikl ve výzkumném centru
Collins Birmingham University International Language Database pod vedením profesora Johna Sinc-
laira. Tento slovník vznikl na základ¥ tamtéº budovaného korpusu sou£asných anglických text· (The
Bank of English). V £eském prost°edí je pak takový postup (mimo prosté frekven£ní a morfologické
slovníky) unikátní.

39
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sem nejprve korpus PDT stru£n¥ popí²eme. Detailní informace lze nalézt v dokumentaci
k PDT3 a v anota£ních manuálech, zejména v jeho plné verzi (Mikulová et al., 2005).
V tomto manuálu (v kap. 5.2) jsme jiº také formulovali základní principy pojetí valence
pro budování PDT-Vallexu a jeho uºití p°i anotaci PDT.

4.1 Praºský závislostní korpus (PDT)

Zopakujme, ºe Praºský závislostní korpus ve verzi 2.0 (PDT 2.0, nebo krátce PDT)
obsahuje velké mnoºství £eských text· dopln¥ných rozsáhlou a provázanou morfolo-
gickou (2 milióny token· neboli slovních jednotek), syntaktickou (1,5 miliónu slovních
jednotek) a sémantickou (0,8 miliónu slovních jednotek) anotací; na sémantické rovin¥
jsou navíc anotovány aktuální £len¥ní v¥ty a koreferen£ní vztahy. PDT vychází z dlou-
hodobé praºské lingvistické tradice, upravené pro sou£asné pot°eby výzkumu v oblasti
komputa£ní lingvistiky. Samotný korpus vyuºívá nejnov¥j²í anota£ní technologie. K dis-
pozici jsou také softwarové nástroje pro prohledávání korpusu, anotaci dat a jazykovou
analýzu. Nechybí ani rozsáhlá dokumentace (v £e²tin¥ i angli£tin¥).4

Projekt Praºského závislostního korpusu m¥l uº od svého vzniku dva cíle (Haji£,
1998):

� aplikovat teoretické výsledky Praºské lingvistické ²koly na velké mnoºství skute£-
ných jazykových �p°íklad·�, a tím explicitn¥ ov¥°it a dále roz²í°it teorii závislostn¥
zaloºeného funk£n¥ generativního popisu (FGD, Sgall et al., 1986b) a

� vytvo°it co nejv¥t²í korpus anotovaných v¥t, jenº by díky své form¥ byl pouºi-
telný pro strojové u£ení, tj. pro tvorbu algoritm· a následnou implementaci po-
£íta£ových program· °e²ících základní úlohy zpracování p°irozeného jazyka, jako
je nap°íklad morfologické zna£kování, parsing a sémantická analýza, koreference
nebo generování.

Zatímco pro dosaºení prvního cíle by moºná sta£ilo vybrat pouze n¥kolik p°íklad· pro
kaºdý lingvistický jev, druhý cíl nepochybn¥ vyºaduje zpracování velkého mnoºství
p°irozen¥ se vyskytujících posloupností v¥t. Statistiky získané z takových dat mohou
být pak s výhodou pouºity zp¥tn¥ pro lingvistický výzkum.

Data v Praºském závislostním korpusu jsou anotované nezkrácené £lánky z t¥chto
novin a £asopis·:

� Lidové noviny (deník), ISSN 1213-1385, 1991, 1994, 1995 (cca 63 %, na nejvy²²í
rovin¥ anotace £iní podíl LN v PDT 77 %),

� Mladá fronta Dnes (deník), 1992 (cca 19 %, 14 %),

3http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0
4Tento úvodní odstavec o PDT a odstavce následující vznikly úpravou textu tzv. Pr·vodce Praº-

ským závislostním korpusem, který je k dispozici na CD-ROM (Haji£ et al., 2006) a na internetu na
adrese http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0.
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� �eskomoravský Pro�t (ekonomický týdeník), 1994 (cca 9 %, na nejvy²²í rovin¥
anotace rovn¥º 9 %) a

� Vesmír (populárn¥ v¥decký m¥sí£ník), ISSN 1214-4029, Vesmír, s.r.o., 1992, 1993
(cca 9 %, na nejvy²²í rovin¥ anotace jiº tyto texty pouºity nebyly).

Jiº od po£átku anotace jsme p°ijali n¥kolik pro anotátory �neporu²itelných� princip·,
které ov²em byly v souladu s teoretickým východiskem projektu (FGP):

� morfologická anotace bude provád¥na na jednotlivých slovech; nap°. sloºené slo-
vesné tvary nebudou na této rovin¥ analyzovány jako celek, ale po jednotlivých
slovech;

� pro anotaci bude p°ímo pouºit systém tag· existujícího morfologického slovníku
pro £e²tinu, vyvinutého v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK
(Haji£, 2004);

� jednotkou anotace povrchové syntaxe (analytické roviny) bude rovn¥º slovo, se
vztahem 1:1 v·£i jednotkámmorfologické roviny; sou£ástí anotace nebudou �stopy�
(ve smyslu anglického Penn Treebanku, ani zde nebudou ºádné obdobné mecha-
nismy), náhrady elips ani nic podobného;

� závislostní forma anotace bude pouºita pro rovinu analytickou i pro rovinu hloub-
kové syntaxe (tektogramatickou rovinu);

� tektogramatická rovina bude obsahovat v²echno, co teorie FGP nabízí, tedy ak-
tuální £len¥ní, koreferenci a dal²í podrobnou anotaci; v souladu s teorií a cíli
hloubkové reprezentace bude umoºn¥no �vkládání� a �mazání� uzl· (ve vztahu
k niº²ím rovinám),

� funkce £len· závislých na slovese (p°ípadn¥ i na podstatném £i p°ídavném jmén¥)
bude ur£ována na základ¥ valen£ní teorie FGP.

Morfologickou a analytickou rovinu anotace, resp. n¥které jejich prvky, popí²eme v p°í-
pad¥ nutnosti p°ímo v relevantní kapitole, zejména p°i popisu transforma£ních pravidel.

Tektogramatická reprezentace v¥ty, která p°ímo souvisí s valen£ním slovníkem, za-
chycuje informace z následujících oblastí:

� Tektogramatická struktura, funktory a gramatémy. Kaºdá v¥ta je repre-
zentována jako orientovaný strom s ko°enem a ohodnocenými uzly. Strom zachy-
cuje hloubkovou strukturu v¥ty. Uzly zastupují pouze plnovýznamová slova (s n¥-
kolika výjimkami technické povahy). Na rozdíl od analytické roviny ne v²echna
povrchová slova jsou na tektogramatické rovin¥ reprezentována jako uzly (nap°.
se nezachycují p°edloºky) a n¥které tektogramatické uzly neodpovídají ºádnému
slovu; nap°. struktura obsahuje uzel reprezentující vynechaný subjekt v konstruk-
cích s nevyjád°eným podm¥tem (�pro-drop constructions�). K n¥kterým uzl·m
jsou p°ipojeny gramatémy poskytující informaci o morfologických významech
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(nap°. £íslo u podstatných jmen, modalita a £as u sloves apod.) a o dal²ím roz-
li²ení, nap°. pro ur£itost a neur£itost u n¥kterých zájmen. Hrany stromu repre-
zentují vztah mezi uzly, které spojují; typ vztahu je, podobn¥ jako u analytické
roviny, vyjád°en ohodnocením hrany.5 Ke kaºdému uzlu reprezentujícímu sloveso
nebo jistý typ podstatného jména je také p°i°azen valen£ní rámec (ve smyslu
odkazu na prvek valen£ního slovníku, viz kap. 4.2).

� Aktuální £len¥ní (TFA, Topic-focus articulation). Kaºdému uzlu je na zá-
klad¥ jeho kontextového zapojení p°i°azena jedna ze t°í hodnot: uzel m·ºe být
kontextov¥ zapojený, kontrastivn¥ kontextov¥ zapojený nebo kontextov¥ nezapo-
jený. Uzly v základové (topic) £ásti v¥ty jsou navíc se°azeny podle p°edpokládané
výpov¥dní dynami£nosti.

� Koreference. V sou£asné verzi anotace jsou zachyceny n¥které druhy koreferen£-
ních vztah· mezi uzly; p°itom je rozli²eno, o jaký druh vztahu se jedná (textový,
gramatický nebo �druhá závislost� dopl¬ku).

V následujícím textu se na anotované vlastnosti uzl· tektogramatického stromu £asto
odkazuje jako na jeho atributy (nebo´ tak jsou v technickém smyslu realizovány v ano-
ta£ním schématu). Kaºdému uzlu tektogramatického stromu je p°i°azeno aº 39 atri-
but·. V závislosti na typu uzlu (ur£eného atributem nodetype) je v²ak vypln¥na jen
ur£itá jejich podmnoºina. �ada atribut· je typu seznam nebo mnoºina a obsahují více
hodnot. Kaºdé z uvedených oblastí anotace p°íslu²í ur£itá skupina atribut· uzlu:

� Tektogramatická struktura a funktory. Ke kaºdému uzlu pat°í skupina atribut·.
Atribut id obsahuje v rámci PDT jednozna£ný identi�kátor uzlu, atribut functor
popisuje ve v¥t²in¥ p°ípad· typ hrany vedoucí od uzlu k jeho efektivnímu rodi£i6

(hrana m·ºe reprezentovat jak závislostní vztah, tak i dal²í jevy). Atribut t_lemma
obsahuje tektogramatické lema uzlu. Dal²í atributy slouºí k zp¥tnému odkazování
do analytické roviny, jiné jsou pro koordinaci a apozici, závorky, p°ímou °e£, citace
apod.

� Gramatémy jsou vyjád°eny skupinou 16 atribut·, ozna£ených �p°edponou� gram
(nap°. gram/verbmod pro slovesnou modalitu).

� Aktuální £len¥ní. Rozd¥lení uzl· na kontextov¥ zapojené, kontrastivn¥ kontextov¥
zapojené a kontextov¥ nezapojené je reprezentováno hodnotami atributu tfa. �í-
selný atribut deepord je pouºit pro hloubkové po°adí uzl·, zaloºené na výpov¥dní
dynami£nosti.

� Koreference a dopln¥k. Atributy coref_text.rf, coref_gram.rf a compl.rf ob-
sahují id koreferen£ních uzl· p°íslu²ných typ·. Atribut coref_special nese in-
formaci o zvlá²tních p°ípadech koreference.

5Ohodnocení hrany mezi °ídícím a závislým uzlem se z technických d·vod·, jak uº jsme uvedli
d°íve, stává sou£ástí atribut· závislého uzlu.

6O pojmu efektivní rodi£ a souvisejících jevech je pojednáno v kap. 4.9.
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Obrázek 4.1: Ukázka tektogramatické anotace v PDT:
N¥které kontury problému se v²ak po oºivení Havlovým projevem zdají být jasn¥j²í.
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Obrázek 4.2: Ukázka analytické anotace v PDT (stejná v¥ta jako na obr. 4.1)
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Obrázek 4.3: Propojení rovin anotace v PDT

Ukázka tektogramatické anotace (jen s vybranými atributy) v¥ty N¥které kontury
problému se v²ak po oºivení Havlovým projevem zdají být jasn¥j²í. je na obr. 4.1; na
obr. 4.2 uvádíme pro srovnání i analytickou anotaci téºe v¥ty. Propojení rovin v PDT
pak znázor¬uje obr. 4.3,7 zachycující v¥tu s jednodu²²í strukturou (Byl by ²el do lesa).

PDT-Vallex dopl¬uje Praºský závislostní korpus ve dvou d·leºitých ohledech:

� u v²ech valen£ních uzl·8 rozli²uje význam odpovídající lexikální jednotky tím, ºe
je u ní uveden odkaz na p°íslu²ný rámec PDT-Vallexu, jímº je tento význam9

reprezentován a popisován;

� ve svých heslech poskytuje pro kaºdý význam p°íslu²né lexikální jednotky infor-
maci o tom, jak potenciáln¥ mohou (nebo musí) p°i konkrétním uºití v promluv¥
vypadat povrchová vyjád°ení jeho valen£ních dopln¥ní.

Obdobné syntakticky anotované korpusy ve sv¥t¥ (CCG - Hockenmaier a Steedman,
2007, TIGER/NEGRA - Brants et al., 2004, AnCora - Taulé et al., 2008) ve své v¥t²in¥

7P°evzato z http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/pdt-guide/en/html/ch02.html.
8Valen£ním uzlem ozna£ujeme ten uzel tektogramatického stromu, který obsahuje odkaz na ur£itý

valen£ní rámec do valen£ního slovníku PDT-Vallex. Jde o v²echna (sémantická) slovesa a rovn¥º n¥která
substantiva a adjektiva.

9Význam je zde pro zjednodu²ení ztotoºn¥n vºdy s jedním rámcem PDT-Vallexu. Jemnost rozli²ení
se tedy v zásad¥ °ídí práv¥ rozd¥lením lexikálních jednotek na rámce. Podrobn¥ji k problematice vztahu
valen£ních rámc· a významu viz kap. 4.5.
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slovník tohoto druhu jako sou£ást anotace neobsahují. Výjimkou je PropBank (Palmer
et al., 2005), který je navázaný na Penn Treebank (Marcus et al., 1993) a také podle
n¥ho anotované £ínské a arabské korpusy (Chinese treebank - Xue et al., 2002, Arabic
treebank - Maamouri a Bies, 2004). To, zda syntakticky nebo syntakticko-sémanticky
anotovaný korpus vy£le¬uje valen£ní nebo obdobný slovník zvlá²´, je p°itom spí²e na
rozhodnutí autor· p°íslu²ného korpusu a má své výhody i nevýhody. V p°ípad¥ PDT 2.0
je slovník vy£len¥n zvlá²´. Slovník pomáhal zejména udrºet vysokou konzistenci anotace
u sloves a jejich dopln¥ní. Jeho potenciální vyuºití je v²ak v kombinaci s korpusem i bez
n¥j ²ir²í.

4.2 Obsah PDT-Vallexu

Slovník PDT-Vallex (Haji£ et al., 2003; Haji£ a Ure²ová, 2003; Ure²ová, 2005; Ure-
²ová a Pajas, 2009; Ure²ová, 2009; Ure²ová, 2010) zachycuje krom¥ sloves také n¥která
substantiva, adjektiva a adverbia. Aº na výjimky jsou v n¥m obsaºena jen ta slovesa,
substantiva, adjektiva a adverbia a hlavn¥ ty jejich významy, které se vyskytly v ano-
tovaných datech.

Slovník byl postupn¥ roz²i°ován pro dal²í anota£ní projekty, zejména pro anotaci
Praºského £esko-anglického korpusu (PCEDT) a pro anotaci Praºského závislostního
korpusu mluvené £e²tiny (PDTSC). Celý sou£asný slovník, resp. jeho slovesná £ást, je
na CD-ROM p°iloºeném k této disertaci; men²í ukázka slovníku je v p°íloze B. Slovník
nyní obsahuje 7 098 lemat s 11 896 rámci (p·vodní verze jako sou£ást PDT m¥la 5 327
slovesných lemat. Celkem je v datech PDT 88 037 výskyt· sloves. Nej£ast¥j²í slovesa
jsou být 13 652, mít 3 078, °íci 1 039 a jít 896.

Do PDT-Vallexu jsou v souladu s manuálem PDT (Mikulová et al., 2005) zahrnuty:

1. valen£ní rámce v²ech sémantických sloves10 (v£etn¥ valen£ních rámc· pro slovesné
frazémy),11 která se vyskytla v anotovaných datech;

2. valen£ní rámce sémantických substantiv,12 adjektiv a adverbií, která jsou v ano-
tovaných datech rozvíjena alespo¬ v jednom výskytu aktantem, tj. dopln¥ním
s funktorem ACT, PAT, ADDR, EFF nebo ORIG (pokud jde o konzistenci za-
chycování valence, nejv¥t²í pozornost byla v této skupin¥ v¥nována verbálním
substantiv·m);

3. valen£ní rámce sémantických substantiv, která vstupují do sloºeného predikátu
jako jeho jmenná £ást (mají funktor CPHR) a vyskytla se v anotovaných datech;

10Za sémantická slovesa se v PDT (PDT 2.0) povaºují pouze uzly, které odpovídají povrchovým
sloves·m, i kdyº tradi£n¥ se k sémantickým sloves·m °adí i nap°. verbální substantiva. V PDT (a tedy
i ve vý²e uvedeném vý£tu) tuto skupinu °adíme (pouze) mezi sémantická substantiva.

11Pokud se sloveso v n¥jaké povrchové form¥ vyskytuje jako sou£ást frazému, av²ak není jeho cent-
rální sou£ástí (tj. na analytické rovin¥ se jedná o závislý £len), nemusí nutn¥ mít v PDT-Vallexu vlastní
heslo, a bude tedy uvedeno v p°íslu²ném tvaru jako £len rámce (s funktorem DPHR) slovesa hlavního
(p°. nechat ACT(1) DPHR(ujít-2.f[se.S3]) PAT(4;↓ºe)).

12Tj. v£etn¥ verbálních substantiv, viz poznámku pod £arou vý²e o sémantických slovesech.
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Obrázek 4.4: P°íklad hesla v PDT-Vallexu, webový formát (sloveso v¥°it)

4. valen£ní rámce pro neslovesné frazémy, je-li °ídícím £lenem frazému sémantické
adverbium nebo sémantické substantivum (nejv¥t²í pozornost byla op¥t v¥nována
verbálním substantiv·m, ostatní substantiva, která jsou °ídícím £lenem nesloves-
ných frazeologických spojení, nejsou ve valen£ním slovníku zahrnuta v²echna);

5. valen£ní rámce pro neslovesné frazémy, je-li °ídícím £lenem frazému sémantické
verbální substantivum (kon£ící na -ní, -tí).

V této práci se nadále budeme zabývat pouze hesly pro sémantická slovesa, nicmén¥
z hlediska struktury a obsahu hesla PDT-Vallexu jsou substantivní, adjektivní i adver-
biální hesla s hesly slovesnými pln¥ kompatibilní.

4.3 Heslo valen£ního slovníku

4.3.1 Vztah dat v PDT a hesel ve slovníku

Kaºdý výskyt slovesa v PDT má odkaz na jeden z valen£ních rámc· v PDT-Vallexu.
Pro odkaz do valen£ního slovníku slouºí atribut val_frame.rf. Jeho hodnotou je iden-
ti�kátor valen£ního rámce, který je ozna£eným uzlem (a jeho podstromem) realizován.
t_lemma v datech a t_lemma ve slovníku se vºdy shodují.13

4.3.2 Obsah valen£ního hesla

P°íklad (1) ukazuje zachycení jednoduchého valen£ního hesla v PDT-Vallexu. Tento
p°íklad uvádíme ve formátu, který budeme pouºívat pro zápis p°íklad· slovníkových

13Krom¥ t_lemmatu si musí podle obsahu vybraného rámce odpovídat i °ada dal²ích gramatických
údaj· (atribut· uzl·), a to jak u slovesa, tak u jeho bezprost°edn¥ i vzdálen¥ rozvíjejících £len·.
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hesel v této práci a který je pouºit i v tiskové podob¥ slovníku. P°íklad sloºit¥j²ího
hesla s n¥kolika rámci (ve webovém formátu pro p°ístup ke slovníku p°es internet) je
na obr. 4.4. K notaci zápisu valen£ních rámc· srov. kap. 3.5.

(1) komplikovat ACT(1) PAT(4) (zt¥ºovat, problematizovat) zran¥ní nám.BEN kom-
plikuje situaci

Valen£ní heslo PDT-Vallexu obsahuje:

1. tektogramatické lema (atribut t_lemma) - pro jedno t_lemma m·ºe být ve slov-
níku více valen£ních rámc·. Kaºdý valen£ní rámec v zásad¥ odpovídá jednomu
významu, který m·ºe být bu¤ konkrétní, abstraktní, nebo frazeologický. Rozli-
²ení t¥chto typ· význam· u r·zných sloves není ve slovníku konzistentní, je spí²e
intuitivní a není ani explicitn¥ zachyceno (viz kap. 4.5). Do valen£ního slovníku
nejsou zahrnuta t_lemmata, která nemají v atributu nodetype hodnotu complex,
nap°íklad zástupná lemata, i kdyº v datech PDT - na první pohled - sloveso
zastupují, nap°. #EmpVerb (Mikulová et al., 2005, kap. 3: Typy uzl·, s. 5).

2. valen£ní rámec; ve valen£ním rámci je speci�kace:

(a) po£tu £len· rámce - po£et £len· je pro daný význam �xní (m·ºe být i nu-
lový). Podrobn¥ji viz kap. 4.6;

(b) ozna£ování £len· rámce - £leny rámce se rozli²ují pouze pomocí funktor·.
Podrobn¥ji viz kap. 4.7;

(c) charakteristiky £len· rámce - charakteristikou £lenu rozumíme v souladu
s FGP rozli²ení obligatornosti a fakultativnosti (viz kap. 3.5.2). Podrobn¥j²í
charakteristiky na rozdíl od (Lopatková et al., 2008) nepouºíváme;

(d) povrchové realizace (formy) - uvádí se pouze �základní� forma realizace
rámce (nadále ji budeme nazývat kanonická realizace rámce),14 která od-
povídá aktivnímu uºití slovesa. Povrchová realizace odpovídá n¥jaké sou-
vislé £ásti analytického (pod)stromu. Pro tvar tohoto podstromu a kaºdý
jeho uzel se uvádí jistá omezení na jeho atributy (zejména na ur£ité pozice
morfologické zna£ky (tagu), ale n¥kdy i na (morfologické) lema, tj. m/lemma,
p°ípadn¥ i na jeho analytickou funkci.15 Obecn¥ je moºné, ºe realizace rámce
je ve speci�ckých p°ípadech natolik sloºitá a natolik vzájemn¥ propojená, ºe
je pot°eba uvést ji jako celek. V drtivé v¥t²in¥ p°ípad· jsou v²ak povrchové
realizace jednotlivých £len· rámce na sob¥ vzájemn¥ nezávislé. Kaºdý £len
rámce tedy obsahuje svou realizaci nezávisle na realizaci ostatních £len·. Ka-
nonický rámec odpovídá základní diatezi a pro ostatní, tj. odvozené diateze,

14Valen£ní rámec s kanonickou realizací bude nazýván kanonický rámec. V PDT-Vallexu jsou tedy
v²echny slovesné rámce kanonické. Lze si ale snadno p°edstavit, ºe nap°íklad p°i �nestandardním�
tvo°ení diatezí, tj. takovém, které neodpovídá pravidl·m popsaným v této práci v kap. 5, budou (ne-
kanonické) rámce pro takové diateze ve slovníku také p°ítomny (s p°íslu²ným ozna£ením).

15Analytická funkce pom·ºe omezit moºnosti povrchového vyjád°ení valen£ního £lenu nap°íklad
v p°ípad¥ homonymie lematu (nap°. jako).
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se korespondence formy a rámce °e²í prost°ednictvím transformací (viz kap.
4.9);

(e) ilustrativní p°íklady v rámci - p°íklad zachycuje n¥jaké konkrétní lexikální
napln¥ní daného rámce. Jedná se o minimální srozumitelný fragment £eské
v¥ty, který obvykle pochází z text· PDT, ale n¥kdy se jedná o nov¥ vytvo°ený
anebo upravený p°íklad. V p°ípad¥, ºe m·ºe vzniknout pochybnost, které
slovo z p°íkladu se vztahuje ke kterému £lenu rámce, je u takového slova
v p°íkladu uveden i funktor (viz kap. 4.10);

(f) poznámky v rámci - poznámky pomáhají významov¥ rozli²ovat mezi jednot-
livými rámci uvnit° slovníkového hesla. Jako poznámka se pouºívají syno-
nyma, synonymní víceslovné výrazy, antonyma nebo vidové prot¥j²ky. Na
rozdíl od p°edchozích bod· nejsou poznámky povinnou sloºkou hesla, uvá-
d¥jí se v²ak tém¥° vºdy (viz kap. 4.11). V p°íkladech hesel jsou zapsány
v závorce.

Z valen£ního rámce se tudíº uºivatel dozví, kolik £len· rámec obsahuje (a), jak se
jednotlivé £leny jmenují (b) a jakého jsou charakteru z hlediska obligatornosti (c).
Pokud jde o jejich povrchov¥-syntaktickou formu (d), ta v PDT není zachycena
na rovin¥ tektogramatické, ale na rovin¥ analytické (podrobn¥ o form¥ vyjád°ení
rámc· viz kap. 4.9). Na rozdíl od n¥kterých tradi£ních valen£ních p°ístup· (Da-
ne², 1985; Pauliny, 1943) ve valen£ním rámci PDT-Vallexu nejsou explicitn¥ vy-
zna£eny (preferované) pozice valen£ního dopln¥ní.16 To odpovídá jak poznatk·m
z teoretického zpracování ve FGP, kde je slovosled ur£ován podle zcela jiných kri-
térií (tzv. výpov¥dní dynami£ností), tak také poznatk·m z anotace korpusu PDT,
kde z £ist¥ syntaktického hlediska je £eský slovosled skute£n¥ �volný� a valen£ní
£leny se vyskytují na obou stranách °ídícího slovesa (v povrchovém slovosledu).

4.4 Tektogramatické lema a valence

Lexikální hodnota uzlu je zaznamenána na tektogramatické rovin¥ v atributu tektogra-
matické lema (t_lemma). Toto t_lemma je reprezentativní forma lexému na tektogra-
matické rovin¥, podobn¥ jako morfologické lema (dále m/lemma) reprezentuje lexém na
morfologické a analytické rovin¥ Praºského závislostního korpusu (Haji£, 1998; Haji£
et al., 2006).

Základní jednotkou valen£ního slovníku je valen£ní heslo, zachycující informaci o va-
lenci jednoho t_lemmatu. V mnoha p°ípadech se m/lemma a t_lemma shodují. Nap°í-
klad pro sloveso psát je m/lemma psát a t_lemma rovn¥º psát. V p°ípad¥, ºe m/lemma

obsahuje £íselné rozli²ení, v t_lemmatu podobné rozli²ení není (je fakticky nahrazeno
rozli²ením mezi jednotlivými rámci daného slovesa. Nap°íklad slovesa napovídat-1 (do-
konavé, hodn¥ mluvit) i napovídat-2 (nedokonavé, napovídal ve ²kole sousedovi) mají
na tektogramatické rovin¥ PDT jedno t_lemma, napovídat).

16Valen£ní £leny tedy nejsou rozli²eny na levovalen£ní a na pravovalen£ní, jako je tomu nap°. u Da-
ne²e (Dane², 1985, s. 70).
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N¥kdy se ale tato lemata li²í podstatn¥ji. Nap°íklad morfologické lema pro sloveso
tvá°it se není jedno, ale rozpadá se do dvou m/lemmat, tj. i v reprezentaci na analytické
rovin¥ do dvou uzl·: první m/lemma je tvá°it a druhé m/lemma je se; t_lemma pro toto
sloveso spojuje ob¥ m/lemmata v jedno, protoºe na lexikálním významu slovesa tvá°it
se se podílí jak slovo tvá°it, tak slovo se. t_lemma pro sloveso tvá°it se je tedy sloºené
ze dvou £ástí, tvo°í ale jen jeden uzel a zapisuje se spojením obou lexikálních význam·
podtrºítkem: tvá°it_se. V tomto spojeném tvaru se sloveso tvá°it se objevuje v seznamu
valen£ních hesel ve slovníku.17 Obdobné chování mají v²echna slovesa, jejichº lexikální
význam vzniká spojením tvaru slovesa samého s tvarem zvratné £ástice se nebo si.

Speciálním p°ípadem t_lemmat jsou frazeologická spojení. Jejich forma je ve velké
v¥t²in¥ nem¥nná. V t_lemmatu se tedy nereprezentují základními formami jednotli-
vých slov z frazeologického spojení, ale p°ímo posloupností p°íslu²ných slovních fo-
rem (spojených podtrºítkem). Nap°íklad t_lemma pro frazeologické spojení den za
dnem je den_za_dnem; t_lemma pro pevnou £ást frazému b¥há mi mráz po zádech je
mráz_po_zádech.18 O slovníkových heslech pro slovesa s významem daným frazeolo-
gicky (a tedy vyjád°eným povrchov¥ n¥kolika slovy) viz kap. 4.5.1 a 4.5.4.19

Pokud je t_lemma v anotaci PDT um¥le vytvo°eno (pozná se podle toho, ºe za£íná
znakem #), mluvíme o tzv. zástupných t_lemmatech.20 Tyto um¥le vytvo°ené uzly mo-
hou vystupovat jako valen£ní dopln¥ní, samy se v²ak obecn¥ za uzly nesoucí valenci
nepovaºují. Z hlediska slovesné valence je jediným relevantním uzlem uzel se zástupným
t_lemmatem #EmpVerb. K n¥mu se tedy mohou z d·vodu ozna£ení gramatických korefe-
ren£ních vztah·, p°ípadn¥ ozna£ení druhé závislosti u dopl¬k·, dodat i závislé valen£ní
£leny (k zachycení tzv. dvojí závislosti v PDT srov. Mikulová et al. 2005, kap. 5.10.).
Zástupné t_lemma #EmpVerb z pochopitelných d·vod· (zastupuje prakticky libovolné
sloveso, £asto ani z kontextu neodhadnutelné, viz p°íklad (2)) ne°adíme do valen£ního
slovníku a neur£ujeme u n¥j valen£ní rámec, i kdyº tím zdánliv¥ poru²ujeme pravidlo,
ºe kaºdé sémantické sloveso v korpusu má odkaz do valen£ního slovníku.

(2) Na£ #EmpVerb.PRED ten sp¥ch.ACT?

Slovníkový materiál je ve vlastních datech slovníku i p°i práci s nimi (nap°. v editoru
TrEd) uspo°ádán abecedn¥ (podle £eské abecedy) - valen£ní hesla ve slovníku jsou
se°azena podle t_lemmat.

17V datech (XML soubor s PDT-Vallexem) je podtrºítko v t_lemmatu nahrazeno mezerou.
18Anotace frazém· je podrobn¥ popsána v manuálu pro tektogramatickou anotaci v kap. 2.6., 5.8. a

6.8.2. (Mikulová et al., 2005).
19Pro úplnost je nutno dodat, ºe ne v²echny víceslovné lexikální jednotky, obecn¥ uznávané jako

frazémy, jsou reprezentovány v sou£asném PDT jediným t_lemmatem (v datech tedy jediným uzlem).
Nap°íklad dvou- £i víceslovná vlastní jména, souslovná pojmenování p°edm¥t·, institucí, apod. se
nezachycují jako jediný uzel (a jediné t_lemma) (p°. psací stroj - t_lemmata jsou dv¥: psací a stroj;
podobn¥ vysoká ²kola - t_lemmata jsou vysoký a ²kola, nebo pro Havlí£k·v Brod je t_lemma Havlí£ek a
Brod). P°i anotaci PDT pro slou£ení t¥chto entit do jednoho t_lemmatu nebyl dostatek podklad·, které
by vedly ke konzistentní anotaci. Pokud by takové spojení vyºadovalo valenci (a tedy heslo v PDT-
Vallexu), bylo by uvedeno pod t_lemmatem °ídícího uzlu tohoto spojení. Anotace pojmenovaných entit
byla po vydání PDT 2.0 do PDT dodána, a bude tedy sou£ástí p°í²tího vydání PDT.

20Viz manuál pro tektogramatickou anotaci, kap. 3.4. (Mikulová et al., 2005).
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4.5 Valen£ní rámec a význam

4.5.1 Základní kritéria a zachycení významového rozdílu

Kaºdé sloveso m·ºe potenciáln¥ nést více význam·. Ur£ování povahy a po£tu význam·
pro daný lexém je velmi t¥ºké a hranice mezi jednotlivými významy je £asto t¥ºko de-
�novatelná. �ermák (�ermák, 1999, s. 67-76) soudí, ºe �segmentovat nesmírn¥ bohaté
koloka£ní kontinuum daného lexému na jednotlivé ost°e ohrani£ené "významy", které
nám dnes nabízí jazykový korpus, je zcela novou, krajn¥ obtíºnou a z minulosti nezná-
mou výzvou a s tradi£ními jednoduchými pravdami a lexikogra�ckými zásadami se tu
uº vysta£it nedá...�

Problematika jemn¥j²ího rozli²ování významu je je²t¥ sloºit¥j²í. Velmi jemn¥ jsou
významy slov £asto rozli²ovány nap°íklad ve Wordnetu (Fellbaum, 1998). Projevuje
se v n¥m podle na²eho názoru to, ºe Wordnet nebyl svými autory v pr·b¥hu tvorby
konfrontován s korpusem, a tak p°ípadný anotátor nebyl nucen tyto jemnosti v re-
álném textu rozli²ovat (a zárove¬ dosáhnout dobré úrovn¥ mezianotátorské shody a
konzistence).

K rozli²ení a identi�kaci jednotlivých význam· daného slovesa lze pouºít valen£ní
rámce. V PDT-Vallexu jeden valen£ní rámec21 odpovídá v zásad¥ jednomu významu
slovesa (existují n¥které výjimky, které jsou zp·sobeny jistými t¥ºkostmi v zachycení
alternativ v rámci, srov. kap. 4.6). Mohou p°itom nastat dv¥ situace:

� dva významy slovesa se li²í po£tem £len· rámce, funktory jako ozna£eními £len·
rámce, charakteristikou (obligatorností) £len· rámce nebo zp·sobem povrchového
vyjád°ení, nebo

� oba významy mají zcela stejný popis rámce (v£etn¥ povrchového vyjád°ení).

4.5.1.1 Významový rozdíl a r·zné rámce

S více významy po£ítáme u sloves, kde nás k tomu p°ímo vybízejí odli²ná valen£ní
dopln¥ní, jak ukazují pro sloveso p°i²ít p°íklady (3) a (4).

(3) p°i²ít (p°ipevnit ²itím): p°i²ít kno�ík na ko²ili

(4) p°i²ít (p°enesen¥ - ozna£it, p°isoudit, u²t¥d°it): p°i²ít hrá£i pokutu

V prvním p°ípad¥ má sloveso t°i obligatorní dopln¥ní - aktor (ACT, kdo p°i²ívá), patient
(PAT, co se p°i²ívá) a sm¥r (DIR3, kam se to p°i²ívá). Ve druhém p°ípad¥ se opakuje
aktor a patient, který ale bude málokdy konkrétním p°edm¥tem, spí²e p·jde o vlastnost
nebo událost. Místo sm¥ru je v rámci adresát (ADDR), tj. ten, kdo je cílem (objektem,
adresátem) tohoto p°eneseného �p°i²ívání.�

Odli²ná valen£ní dopln¥ní vedou k významovému odli²ení také nap°íklad u slovesa
rozebrat, viz p°íklady (5) aº (7).

21Jednotlivé valen£ní rámce mají jednozna£ný identi�kátor, který je p°i b¥ºném prohlíºení PDT
skrytý (objevuje se pouze p°i editaci valence nebo p°i aktivaci uzlu).
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(5) rozebrat (spot°ebovat): rozebrat zboºí

V tomto významu má sloveso dv¥ obligatorní dopln¥ní - aktor (ACT, kdo rozebírá) a
patient (PAT, co se rozebírá).

(6) rozebrat (prodiskutovat): rozebrat s kolegou p°edná²ku

V tomto p°eneseném významu má sloveso t°i obligatorní dopln¥ní - aktor (ACT, kdo
rozebírá), patient (PAT, co se rozebírá) a adresát (ADDR, s kým rozebírá).

(7) rozebrat (zbourat): rozebrat budovu na cihly

V tomto posledním uvedeném významu má sloveso sice op¥t t°i obligatorní dopln¥ní,
t°etí dopln¥ní se ale od t°etího dopln¥ní v p°edchozím významu li²í svou hodnotou -
jedná se o efekt, neboli výsledek rozebírání. Rámec tedy obsahuje aktor (ACT, kdo
rozebírá), patient (PAT, co se rozebírá) a efekt (EFF, na co se rozebírá).

4.5.1.2 Významový rozdíl p°i identickém popisu rámce

Jindy jsou naopak valen£ní dopln¥ní r·zných význam· stejná, tj. r·zné významy mají
zcela stejný popis rámce v£etn¥ povrchového vyjád°ení, ale jejich významový rozdíl je
p°itom zcela zjevný. I v tomto p°ípad¥ bude ve slovníku zapsáno více rámc·, které
se nebudou li²it ve vlastním zápisu rámce, ale v popisu významu a v p°íkladech: Vý-
znamový rozdíl p°i identickém popisu rámce zachycují pro sloveso d¥lat p°íklady (8) a
(9).

(8) d¥lat (být n¥kým): d¥lat funkcioná°e

(9) d¥lat (zabývat se n¥£ím): d¥lat politiku

V prvním i ve druhém významu má sloveso dv¥ identicky ohodnocená obligatorní do-
pln¥ní (stejný funktor) - ACT a PAT. V obou p°ípadech je shodný význam prvního
aktantu, tedy aktoru (ACT, kdo d¥lá), významy druhého aktantu, tedy patientu (PAT)
se ale li²í. Pro patient v prvním významu platí, ºe PAT popisuje funkci, pro patient
v druhém významu, ºe PAT popisuje zam¥stnání nebo £innost.

Z°ejmý významový rozdíl p°i identickém popisu rámce zachycují také p°íklady (10)
a (11) pro sloveso chovat .

(10) chovat (p¥stovat): chovat prasata

(11) chovat (drºet): chovat dít¥

Ov²em nap°íklad hu£et v komín¥ i hu£et v uchu je v PDT-Vallexu zachyceno pouze
v jednom významu, a proto i jedním rámcem, jak ukazuje p°íklad (12).

(12) hu£et: LOC() hu£í v komín¥.LOC; hu£í mu.BEN v uchu.LOC
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Pokud m¥°íme p°ísnými lexikogra�ckými m¥°ítky, rozli²ování polysémie (�ermák, 1995,
s. 29) tedy není v PDT-Vallexu zcela d·sledné.

Valen£ní rámce PDT-Vallexu se snaºí zachytit zejména konkrétní, abstraktní a fra-
zeologickou významovou odli²nost, i kdyº explicitn¥ typ významového rozdílu ve slov-
níku zachycen není (viz vý²e a Ure²ová, 2005). V anotaci nejsou významy rozli²eny
indexy, jako se to zna£í v tradi£ní literatu°e22 - pro odkazy z PDT slouºí jednozna£né
identi�kátory rámce z PDT-Vallexu.

4.5.2 Dv¥ dimenze rozli²ování významu

PDT rozli²uje konkrétní, abstraktní a frazeologický význam následovn¥ (Mikulová et al.,
2005, kap. 5.2.3.1.1.):

� Konkrétní významy slovesa jsou takové významy daného slovesa, které p°ímo
vyplývají z jeho lexikální sémantiky, jsou to jeho významy základní (p·vodní),
nep°enesené.

� Abstraktní významy slovesa jsou takové významy daného slovesa, které vznikají
metaforickým (p°eneseným) uºitím význam· konkrétních.

� Frazeologické významy nese dané sloveso tehdy, vystupuje-li jako sou£ást nové
víceslovné lexikální jednotky (víceslovného predikátu).

V této práci budeme pouºívat termín základní význam pro konkrétní význam ve vý²e
uvedeném smyslu, termín p°enesený význam pro význam abstraktní. Dále zavedeme
i pojem vyprázdn¥ný význam pro p°ípady typu podat stíºnost, kdy se význam spojení
p°esouvá na substantivum.

Jako druhou dimenzi pak zavedeme víceslovnost a jednoslovnost, nebo´ p°enesené
významy se mohou vyskytovat v obou t¥chto formách. Ve slovníku je tedy nazna£en
základní, p°enesený a vyprázdn¥ný význam v tom smyslu, ºe rámec základního vý-
znamu má ohodnoceny £leny rámce pouze základními b¥ºnými funktory. Totéº platí i
pro rámce s p°eneseným významem v p°ípad¥, ºe sloveso není dopln¥no dal²ími slovy
jako sou£ástmi slovesného frazeologismu. Pro (víceslovné) slovesné frazeologismy se
k obvyklým funktor·m p°idává vºdy funktor DPHR. V rámcích sloves s vyprázdn¥ným
významem se vºdy pouºívá funktor CPHR (p°ípadn¥ v kombinaci s b¥ºnými funk-
tory) nazna£ující speci�cký druh frazeologického významu. Toto rozd¥lení lze shrnout
do tabulky 4.1, která nazna£uje souvislosti mezi typy významu a jednoslovnou nebo
víceslovnou formou lexikální jednotky.

P°íklad sloves, u kterých nastávají v²echny uvedené kombinace, uvádíme v tabulkách
4.2 (sloveso nést) a 4.3 (sloveso vést).

Jsou to tedy zejména r·zné valen£ní rámce a nikoliv jen r·zné sémantické hodnoty
valen£ních dopln¥ní (tj. funktory), které de�nují význam slovesa (srov. Ure²ová, 2009).

22V p°íkladech uvedených v textu a zejména v p°íloze B, kde je slovník PDT-Vallex v £itelné a
kompaktní form¥, tyto tradi£ní indexy pro lep²í orientaci uvedeny jsou, ale £íslování je provedeno
automaticky podle po°adí ve slovníku PDT-Vallex a nemá ºádný vypovídající význam.
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Význam Jednotka

jednoslovná víceslovná
základní pouze b¥ºný funktor (ACT, PAT, ...) -
p°enesený pouze b¥ºný funktor (ACT, PAT, ...) navíc DPHR

vyprázdn¥ný - navíc CPHR

Tabulka 4.1: Dv¥ dimenze p°i zachycení slovesného významu

Sloveso nést

Význam Rámec P°íklad

základní ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) nést tatínkovi knihy
p°enesený jednoslovný ACT(.1) PAT(.4) nést jméno
p°enesený víceslovný ACT(.1) DPHR(k·ºe:S4,na-1[trh:S4]) nést k·ºi na trh

vyprázdn¥ný ACT(.1) CPHR ({odpov¥dnost,...}.4) nést odpov¥dnost

Tabulka 4.2: P°íklady rozli²ení významu u slovesa nést

Sloveso vést

Význam Rámec P°íklad
základní ACT(1) DIR3(*) cesta vede do lesa

p°enesený jednoslovný ACT(1) PAT(4) vést podnik
p°enesený víceslovný ACT(1) DPHR(°e£:P4[hloupý.P4@1]) vede hloupé °e£i

vyprázdn¥ný ACT(1) CPHR({stíhání,ºaloba,...}) vést trestní stíhání

Tabulka 4.3: P°íklady rozli²ení významu u slovesa vést



KAPITOLA 4. VALEN�NÍ SLOVNÍK PDT-VALLEX 54

Sloveso
Význam

Základní P°enesený
ustoupit od zdi.DIR1 od my²lenky.PAT
vyjít z lesa.DIR1 z p°edpokladu.PAT
pramenit ze skály.DIR1 z nedorozum¥ní.PAT

Tabulka 4.4: Odli²ení základního a p°eneseného významu pomocí funktoru DIR1/PAT

Sloveso
Význam

Základní P°enesený
stát stovku.EXT úsilí.PAT
zaplatit tisícovku.EXT nájem.PAT
váºit padesát kilo.EXT sv·j kufr.PAT

Tabulka 4.5: Odli²ení základního a p°eneseného významu pomocí funktoru EXT/PAT

4.5.3 Odli²ení základních a p°enesených význam·

Pokud lze základní význam slovesa snadno zachytit sémanticky vyhran¥nými funktory
pro volná dopln¥ní, vyuºíváme jich. Vede to k odli²ení p°enesených význam·, pro n¥º
naopak takto sémanticky jasn¥ vyhran¥ný funktor nebyl zaveden. V p°íkladu (13) uvá-
díme pro sloveso vyjít °e²ení pro základní (a) i p°enesenou (b) variantu u jeho dvou
vcelku jasn¥ rozli²ených význam·.

(13) a. ACT(1) DIR1()

vy²el z domova
b. ACT(1) PAT(z+2)

vy²el z p°edpokladu

Dal²í p°íklady odli²ení základního a p°eneseného významu pomocí funktoru najdeme
v tab. 4.4 a 4.5. Jde o slovesa ustoupit, vyjít a pramenit, u nichº jsou významy rozli²eny
funktory DIR1/PAT, a o slovesa stát, zaplatit a váºit, u nichº jsou významy rozli²eny
funktory EXT/PAT.

Základní a p°enesený význam slovesa £asto rozli²ují funktory DIR1 a ORIG, jak jsme
popsali jiº v práci (Ure²ová, 2005). V n¥kterých p°ípadech (tab. 4.6) je rozli²ení pomocí
DIR1 a ORIG spojeno zárove¬ s dal²í zm¥nou, nap°. funktor DIR3 se m¥ní na PAT.

Sloveso
Význam

Základní P°enesený

vymá£knout
vymá£knout z citrónu.DIR1
²´ávu

vymá£knout z obyvatel/od
obyvatel.ORIG dan¥

p°echázet
p°echázet z jedné
strany.DIR1 na druhou.DIR3

p°echázet z Windows.ORIG
na Linux.PAT

Tabulka 4.6: Odli²ení základního a p°eneseného významu pomocí funktoru
DIR1/ORIG spolu se zm¥nou DIR3 na PAT
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Existuje ale °ada sloves, která mají jak pro základní, tak i pro p°enesený význam
rámce s týmiº funktory, protoºe v nich obsaºená valen£ní dopln¥ní nelze sémanticky
odli²it stávajícím repertoárem funktor·. V t¥chto rámcích se v obou významech vy-
skytuje v¥t²inou sémanticky nevyhran¥ný patiens (PAT). V takovém p°ípad¥ význam
rozli²ujeme jenom v p°ípadech, kdy je rozdíl mezi základním a p°eneseným významem
zcela z°ejmý a p°i anotaci dob°e ur£itelný podle kontextu. P°íklady (14) a (15) ukazují
takové p°ípady základního (a) a p°eneseného (b) významu s identickými funktory i
povrchovou formou pro slovesa váºit a manipulovat.

(14) váºit

a. ACT(1) PAT(4)

váºit ko² brambor
b. ACT(1) PAT(4)

váºit cestu do sousední obce

(15) manipulovat

a. ACT(1) PAT(s+7)

manipuluje s m°íºí
b. ACT(1) PAT(s+7)

manipuluje s lidmi

P°íklad (16) ukazuje rozli²ení jednoho základního významu (a) a t°í význam· p°ene-
sených (b), (c) a (d) pro valen£ní rámce s identickými funktory i povrchovou formou
u slovesa drºet.

(16) drºet

a. ACT(1) PAT(4)

(t°ímat) drºet sluchátko
b. ACT(1) PAT(4)

(vlastnit, spravovat) drºel pozice do posledních sil
c. ACT(1) PAT(4)

(mít) drºet stráº
d. ACT(1) PAT(4)

(zachovávat) drºet tvar

Poznamenejme, ºe v t¥chto p°ípadech je shodná forma vyjád°ení spí²e pravidlem neº
výjimkou, a není tedy moºné spoléhat se na to, ºe by forma vyjád°ení p°i rozli²ení
významu pomohla. Problematika rozli²ování t¥chto typ· význam· u r·zných sloves je
tedy velmi sloºitá, ve slovníku není zachycena konzistentn¥, a proto je t°eba v¥novat jí
v budoucnosti v¥t²í pozornost.
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4.5.4 Odli²ení p°enesených a frazeologických význam·

Ve srovnání s rozli²ováním základních a p°enesených význam· je odli²ení p°enesených
a frazeologických význam· je²t¥ sloºit¥j²í. Je t°eba si zvolit hned zpo£átku pat°i£ná
kritéria pro jejich rozli²ení, a tak je nasnad¥, ºe slovník vznikající postupn¥ v závislosti
na anotaci, která svá pravidla pr·b¥ºn¥ m¥nila a dopl¬ovala, není v této v¥ci zcela
konzistentní.

P°i tvorb¥ valen£ního rámce nastává obvykle váhání, zda ohodnotit daný valen£ní
£len b¥ºným funktorem pro n¥který z aktant· nebo volných dopln¥ní podle obvyklých
kritérií (v¥t²inou tedy aktantem PAT, viz p°edchozí kapitola o rozli²ování základních a
p°enesených význam·), nebo funktorem DPHR nebo CPHR.

Uvedeme zde n¥kolik p°íklad·. Vcelku jednoduchá situace nastává tehdy, kdyº slovo
nebo slova valen£ního v¥tného £lenu v souvislosti s °ídícím slovesem zcela jasn¥ ztrácejí
sv·j prvotní význam, mají jen jednu nebo jen n¥kolik variant (v témºe významu) a
stabilní povrchovou formu, v¥t²inou (i kdyº ne vºdy) dále voln¥ nerozvíjenou ºádným
dal²ím v¥tným £lenem. V tomto p°ípad¥ je z°ejmé, ºe se jedná o frazeologické spojení a
pro ohodnocení valen£ního £lenu tedy pouºijeme funktor DPHR. V p°íkladech (17) aº
(19) uvádíme n¥kolik frazeologických spojení a výsledných valen£ních rámc·. P°íklad
(17) navíc ukazuje, ºe v¥tný £len ozna£ený funktorem DPHR nemusí nutn¥ sám být ví-
ceslovný (ozna£ení �víceslovný (slovesný význam)� zahrnuje i sloveso). V p°íkladu (18)
vidíme, ºe i zde platí pravidlo o posouvání (kap. 3.5.3). U slovesa p°ikyvovat je £len u£i-
teli ozna£en jako PAT, i kdyº v základním významu (p°ikyvovat u£iteli na jeho výklad)
je adresátem (ADDR), protoºe jednak je pozice patientu v rámci se �základním� význa-
mem jiº obsazena a jednak tento v¥tný £len zárove¬ velmi dob°e odpovídá p·vodním
významem i formou obecné de�nici pro funktor ADDR. V na²em p°íkladu se v²ak díky
ozna£ení valen£ního dopln¥ní �na souhlas� funktorem DPHR funktor PAT nevyskytuje,
a proto podle obecných pravidel o posouvání aktant· do²lo k posunu ADDR→PAT. P°í-
klad (19) dále ukazuje, ºe ve frazeologických významech m·ºe být (uplatn¥ním principu
posouvání) jako aktor (ACT) ohodnocen i £len, který jím jinak zejména svou formou
(zde ACT(v+6)) obvykle nebývá.23

(17) balit ACT(1) DPHR(�dlátko.P4)

Balím tu �dlátka.

(18) p°ikyvovat ACT(1) DPHR(na-1[souhlas.S4]) PAT(3)

P°ikyvoval u£iteli na souhlas.

(19) zahlodat ACT(v+6) DPHR(£ervík.1; £ervík.1[pochybnost.2]) ?PAT(↓zda)

Zahlodal v n¥m £ervík pochybnosti, zda nemí°il na ²patný cíl.

U sloºených slovesných výraz· s vyprázdn¥ným významem slovesa (tj. kdyº nastává
otázka, zda uºít funktor CPHR) je situace podobná. I kdyº repertoár sloves, která se
pouºívají i ve vyprázdn¥ném významu, není tak rozsáhlý, £asto se pro konkrétní sloveso
jedná o n¥kolik r·zných podvýznam·, které je rovn¥º t°eba rozli²it.

23O zápisu morfematických forem více v kap. 4.9.3.
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Frazeologický význam je zde na rozdíl od frazému typu DPHR obvykle ur£en ne
jedním nebo n¥kolika málo konkrétními výrazy, ale celou t°ídou výraz·, zpravidla sdí-
lejících n¥jakou sémantickou charakteristiku. P°íklad (20) ukazuje, ºe ve významech
(a) aº (d) je moºné význam vcelku dob°e vymezit, dokonce popsat jediným více £i
mén¥ synonymním slovesem ((a) - zap·sobit na n¥koho, (b) ukon£it,24 (c) odvodit n¥co
z n¥£eho, (d) zapsat, zaznamenat). Ve významu (e) se takové vymezení ud¥lat nedá.
Tyto výrazy jsou p°esto za°azeny do jednoho spole£ného rámce. �áste£n¥ je to proto,
ºe pokud bychom je cht¥li významov¥ dále rozt°ídit, vzniklo by p°íli² velké mnoºství
rámc· a takové °e²ení by vedlo k p°íli²nému objemu PDT-Vallexu, a £áste£n¥ je to také
proto, ºe problematika sloºených predikát· ve vztahu k anotaci byla teoreticky jen málo
podloºenou otázkou a teprve v pr·b¥hu anotování vycházely najevo v²echny její detaily
a komplikace. P°íklad (e) je d·kazem toho, ºe valen£ní rámce sloºených slovesných vý-
znam· je t°eba teoreticky dopracovat, mj. na základ¥ mnohem rozsáhlej²ího materiálu,
neº byl v PDT. Nabízí se v¥novat v budoucnu více pozornosti také tomu, ºe °ada slov
tvo°ících jmennou £ást sloºených predikát· má svou vlastní, tedy substantivní valenci,
o které se podrobn¥ pojednává v práci (Kolá°ová, 2005).

(20) ud¥lat

a. ACT(1) CPHR(dojem, ....4) ADDR(na+4)

Údaje z USA ud¥laly na obchodníky dojem.
b. ACT(1) CPHR(konec, nabídka, p°ítrº, ....4) ADDR(3)

Smrt ud¥lala konec nad¥jím.
c. ACT(1) CPHR(záv¥r, ....4) ORIG(z+2)

Z rozhovoru ud¥lal p°ed£asné záv¥ry.
d. ACT(1) CPHR(zápis, záznam, ....4)

Ud¥lali zápis ze sch·ze.
e. ACT(1) CPHR(dohoda, expertíza, chyba, kompromis, kontrola, krok, omezení, opat°ení, pokrok,

pokus, rozhodnutí, ²krt, ústupek, výb¥r, výzkum, zátah, ....4)

Firma ud¥lala n¥kolik pokus·.

Valen£ní rámce sloºených predikát· jsou jediné slovesné rámce, v nichº nedochází
k aplikaci principu posouvání aktant· (kap. 3.5.3 a 4.7). Je to p°edev²ím proto, ºe
tento rámec vzniká v¥t²inou jako p°íznakový ekvivalent k rámci bezp°íznakovému a
uplatn¥ním principu posouvání bychom toto propojení znepr·hlednili. Analogii mezi
p°íznakovou a bezp°íznakovou variantou m·ºeme vid¥t na p°íkladu (21).

(21) vydat

a. ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

Ú°ad jim vydal hektar lesa.
b. ACT(1) CPHR(opat°ení, oznámení, pokárání, pokyn, poºadavek, právo, prohlá²ení, p°íkaz, roz-

kaz, souhlas, zákaz, ....4) ADDR(3)

Vydali jim oznámení o p°est¥hování.
24Výraz nabídnout sem byl z tohoto pohledu za°azen celkem z°eteln¥ nesprávn¥.
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Rozhodnutí o zavedení samostatného rámce s funktorem CPHR je vºdy podmín¥no
jiº zmín¥ným vyprázdn¥ným významem slovesa. Ani forma daného dopln¥ní k tomuto
rozhodnutí nep°ispívá, nebo´ ostatní základní nebo p°enesené významy ji s p°ípadným
vyprázdn¥ným významem v¥t²inou sdílejí, jak ukazuje vyprázdn¥ný (a) a základní vý-
znam (b) v p°íkladu (22).

(22) dát

a. ACT(1) CPHR(oprávn¥ní, pokuta, sankce, upozorn¥ní, ....4) ADDR(3)

Správní rada dala �rm¥ oprávn¥ní ke koupi.
b. ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

Matka jim dala dárky.

Situace je dále komplikována tím, ºe jedno a totéº sloveso m·ºe mít nejen význam
vyprázdn¥ný ve smyslu sloºeného slovesného tvaru, ale m·ºe mít i významy £ist¥ fraze-
ologické, u nichº je význam slovesa velmi posunutý od významu základního. To je vid¥t
na p°íkladu (23), kde sloveso vydat má krom¥ n¥kolika (zde neuvedených) základních a
p°enesených význam· i význam vyprázdn¥ný a n¥kolik význam· frazeologických.

(23) vydat

a. ACT(1) CPHR(opat°ení, oznámení, pokárání, pokyn, poºadavek, právo, prohlá²ení, p°íkaz, roz-

kaz, souhlas, zákaz, ....4) ADDR(3)

Vydal jim pokyn st°ílet.
b. ACT(1) DPHR(na-1[milost:S4], na-1[nemilost-2:S4]) PAT(4) ?ADDR(3)

Vydal vojáka na milost n¥meckým generál·m.
c. ACT(1) DPHR(v²anc) PAT(4)

Vydali v²anc svou budoucnost.

4.5.5 N¥které dal²í problémy spojené s významem

V pr·b¥hu anotování PDT jsme se vzr·stajícím mnoºstvím anotovaných dat nalézali
nové, d°íve neprozkoumané jevy. Mezi n¥ pat°í anotace stavu a °e²ení problematiky
sémanticky vyhran¥n¥j²ího obsazení pozice, která podle teorie náleºí patientu. Tyto
otázky, které byly v teorii valence FGP otev°ené, bylo t°eba vy°e²it, ov²em za ome-
zujícího p°edpokladu nem¥nit repertoár funktor·. P°esto se n¥které podn¥ty k zave-
dení nových funktor· neztratily a byly alespo¬ teoreticky vzaty v úvahu (nap°. vazba
zakopnout o schod..PAT?, .LOC?, která je vy°e²ena v (Lopatková a Panevová, 2007)
zavedením funktoru OBST).

4.5.5.1 Vyjád°ení stavu

Pro n¥která p°edloºková spojení nemáme vhodný funktor, který by odpovídal jejich
sémantice. To se týká zejména významu stavu. Stavové významy jsou sice odli²eny jed-
notlivými samostatnými rámci, ale nepouºívá se pro n¥ ºádný speciální funktor. Máme
tedy dva rámce pro sémanticky odli²né, av²ak funktory a dokonce formou stejné dopl-
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Obrázek 4.5: Rozli²ení stavového a nestavového významu v anotaci v¥t
Agentura se rázem ocitla v bankrotu.LOC.state vs.

Ve �ternberském paláci.LOC se ve ²tukové vrstv¥.LOC ocitly vzácné výjevy.

n¥ní u téhoº slovesa, nap°. ocitla se v Praze, ... pod stromem, ... nad m¥stem vs. ocitla
se v problémech, ... pod tlakem, ... nad v¥cí. P°itom danému p°edloºkovému spojení od-
povídá funktor (obvyklou formou) nejbliº²í (zejména LOC, DIR3, DIR1,MANN, ACMP),
ale je pro n¥j v rámci vyhrazena speciální forma (=), která indikuje stavový význam.
V datech PDT je pak dále zaveden atribut is_state s hodnotami 0 nebo 1. Hodnota
1 se zobrazuje jako �p°ípona� .state u funktoru uzlu. Tento atribut je v anotaci PDT
pouºíván jak pro valen£ní dopln¥ní (tj. dopln¥ní uvedená ve valen£ním rámci pouºitého
významu °ídícího slovesa), tak i pro (v rámci neuvád¥ná) dopln¥ní volná. Na obr. 4.5
vidíme rozli²ení stavového a nestavového významu v anotaci PDT.

P°íklady (24) aº (31) ukazují stav jako volné obligatorní dopln¥ní.Vlastní p°íklad
(a) je v nich doprovázen p°íslu²ným slovesným rámcem (b).

(24) a. ocitnout se v krizi.LOC.state
b. ACT(1) LOC(=)

(25) a. vtáhnout n¥koho do války.DIR3.state
b. ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

(26) a. upadnout do rozpak·.DIR3.state
b. ACT(1) DIR3(=)

(27) a. dát v¥ci do souvislostí.DIR3.state
b. ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

(28) a. udrºel byt v po°ádku.LOC.state
b. ACT(1) PAT(4) LOC(=)|MANN(=)25

25Zápis typu LOC(=)|MANN(=) nazna£uje, ºe jde o alternující funktory, viz kap. 4.6.
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(29) a. udrºel partu pohromad¥.MANN.state

b. ACT(1) PAT(4) LOC(=)|MANN(=)

(30) a. z·stal bez pen¥z.ACMP.state

b. ACT(1) LOC(=)|MANN(=)|ACMP(=)

(31) a. hnát °e²ení do krajností.DIR3.state
b. ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

Dal²í p°íklady na stavové významy, nap°. jít do likvidace.DIR3.state, nacházet se ve
fázi rozmachu.LOC.state, nechat sportovce v klidu.LOC.state, odsouvat osobnost do za-
pomn¥ní.DIR3.state nalezneme zejména v práci (Ure²ová, 2005).

Koncepci sémanticky de�novaných funktor· pro volná dopln¥ní by v²ak lépe odpo-
vídal nový funktor, i kdyº stav je v¥t²inou vyjád°en povrchovými prost°edky pro nyní
pouºívaný ekvivalent adverbiálního ur£ení. Takový nový funktor pro ozna£ení stavu by
nazna£il, ºe jde o uºití slovesa v novém, tj. �stavovém� významu. Zavedení funktoru
stavu by ale m¥la p°edcházet d·kladná lingvistická analýza jednotlivých stavových vý-
znam·. Ta by m¥la vy°e²it n¥kolik zásadních otázek, mj. zda má být jen jeden funktor
pro význam stavu a za£átek, pr·b¥h a konec takového stavu má být vyjád°en subfunk-
tory, nebo zda by bylo vhodn¥j²í zavést n¥kolik funktor·, podobn¥ jako je to pro fyzické
umíst¥ní, sm¥r a dal²í.

Sloºitost dané problematiky bychom cht¥li dokumentovat na p°íkladu slovesa ocit-
nout se. Toto sloveso se m·ºe vyskytnout v r·zných spojeních a v pr·b¥hu anotace
se potvrdilo, ºe zpo£átku jediný existující rámec s místním dopln¥ním LOC nebyl pro
v²echny p°íklady posta£ující. Bylo t°eba rozli²it místní dopln¥ní a dopln¥ní, které nenese
základní místní význam, nap°íklad ocitnout se v insolvenci, na pokraji války, uprost°ed
noci, v podobné situaci, ve sporu s nep°ítelem, v nebezpe£í, bez radiového spojení, o sa-
mot¥, v rozpacích. Uvedená dopln¥ní vyjad°ují jakýsi stav £i situaci, a proto jsme se
snaºili p°i°adit jim jiný funktor neº funktor pro konkrétní adverbiální ur£ení. Samo-
z°ejm¥, ºe rozhodování nebylo ani zde vºdy jednoduché, váhání se objevilo v p°ípadech
ocitnout se mimo dosah st°el, v k·ºi vyhnance, v rukou nep°ítele a mnoha dal²ích.

Uv¥domujeme si, ºe problematika �stavových valen£ních dopln¥ní� by si zaslouºila
d·kladn¥j²í prozkoumání. Stavová dopln¥ní by bylo t°eba dále zkoumat i z hlediska
formy. Nap°íklad pro funktor ACMP (doprovod) je typické p°edloºkové spojení s +
substantivum, nebo bez + substantivum. Ov²em nap°. ocitla se bez pomoci, které nese
spí²e sémantiku stavu, je jedinou moºnou formou pro tento funktor (nelze *ocitla se
s pomocí). Zdá se, ºe pro kaºdé konkrétní lexikální napln¥ní p°íslu²ného v¥tného £lenu je
v p°ípad¥ stavového významu moºné jen jedno povrchové vyjád°ení, viz téº p°íklad (32),
a tedy subfunktory odpovídající t¥m, které pro základní význam blíºe ur£ují funktor
LOC, nejsou nutné.26

(32) a. ocitnout se v krizi
b. *ocitnout se nad krizí

26Subfunktory jsou v PDT uvedeny i u stavových výskyt· t¥chto funktor·, jak je tomu i na obr. 4.5.
V budoucnu by bylo moºné uvaºovat o zachycení p°íslu²né formy stavového £lenu ve valen£ním rámci.
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c. *ocitnout se u krize
d. *...

Najdeme tedy pro stavová vyjád°ení typická p°edloºková spojení a budeme je uvád¥t
jednotliv¥ pro kaºdé lexikální vyjád°ení stavu jako sou£ást valen£ního slovníku? Bude
moºné je p°ípadn¥ rozli²it do jemn¥j²ích významových odstín·? To jsou otázky, na
které anotace PDT, a tudíº ani PDT-Vallex zatím neodpovídají. Je t°eba je v budoucnu
podrobit dal²ímu zkoumání.

4.5.5.2 Patiens vs. sémanticky vyhran¥né funktory

P°i postupném anotování PDT vykrystalizovalo n¥kolik p°ípad·, kdy by bylo vhodné
pouºít n¥který ze sémanticky de�novaných funktor· pro volná dopln¥ní v rámci n¥-
kterých sloves obligatorn¥. Vzhledem k nejasné hranici mezi t¥mi volnými dopln¥ními,
která mohou vystupovat v roli obligatorního dopln¥ní v rámci sloves, a t¥mi, která se
tak obvykle nechovají, v²ak byla v pr·b¥hu anotace dána p°ednost konzervativnímu
°e²ení s patientem (PAT) nebo funktorem DIR3.

Rámce v následujících p°íkladech (33) aº (36) obsahují �neutrální� PAT nebo spí²e
formáln¥ odpovídající DIR3 a nikoli p°íslu²ná sémanticky vyhran¥n¥j²í obligatorní volná
ur£ení CRIT, BEN, OBST,27 £i INTT.

(33) °ídit se ACT(1) PAT(7;podle+2)

°ídit se manuálem.PAT (nikoli CRIT), podle manuálu.PAT (nikoli CRIT)

(34) mluvit funcACT(1) PAT(pro+4;proti+3;...;v-1[prosp¥ch,neprosp¥ch.S4[.u#]])

mluvit ve prosp¥ch syna.PAT(nikoli BEN)

(35) zavadit ACT(1) PAT(o+4)

zavadit o st·l.PAT (nikoli OBST)

(36) jít ACT(1) DIR3()

jít si zapnout kabelku.DIR3 (nikoli INTT)

Zatímco p°íklady (34) a (36) se zdají být vcelku jasnými kandidáty na zm¥nu a jejich
existenci v sou£asném slovníku lze povaºovat spí²e za d·sledek p°ehnané opatrnosti,
dal²í p°íklady jiº tak jasné nejsou. Domníváme se, ºe práv¥ materiál PDT m·ºe nyní
slouºit k do°e²ení této otázky, v£etn¥ p°ípadného zavedení nových funktor· (a p°íslu²-
ných konzistentních zm¥n v PDT-Vallexu) do budoucí anotace.

4.6 Po£et £len· rámce

Po£et £len· rámce je de�nován p°ítomností obligatorních a fakultativních £len·. V¥t-
²inou je jeden £len rámce ohodnocen jedním p°íslu²ným funktorem. �len rámce m·ºe
být ohodnocen také seznamem vzájemn¥ se vylu£ujících alternujících funktor·. Tyto

27Funktor OBST se v PDT ov²em nepouºíval, byl zaveden do FGP pozd¥ji, viz (Lopatková a Pane-
vová, 2007).
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funktory tedy nebudou v ºádné anotaci ve valen£ní pozici zárove¬. Alternující funktory
v sou£asné verzi slovníku existují pouze pro jemné rozli²ení význam· odpovídajících
povrchovému vyjád°ení p°íslove£ného ur£ení zp·sobu.

Valen£ní rámce s alternujícími funktory u n¥kterého valen£ního £lenu jsou zachyceny
v p°íkladech (37) aº (39), kde je nejprve uveden rámec a pod ním p°íklad uºití (a) aº
(e), pop°. (f).

(37) vystupovat ACT(1) BEN()| MANN()|ACMP()|CRIT()|CPR()

a. vystupovala ku prosp¥chu v¥ci.BEN
b. vystupovala skromn¥.MANN

c. vystupovala bez radosti.ACMP

d. vystupovala podle pravidel.CRIT
e. vystupovala otrocky.CPR

(38) kon£it ACT(1) BEN()| MANN()| MEANS()| ACMP()| CRIT()|CPR()

a. situace kon£í v jeho prosp¥ch.BEN
b. £lánek kon£í dob°e.MANN

c. jméno kon£í písmenem A.MEANS

d. slovo kon£í bez p°ízvuku.ACMP

e. paragraf kon£í tradi£n¥.CRIT
f. text kon£í akademicky.CPR

(39) vyjád°it se ACT(1) BEN()| MANN()| MEANS()| ACMP()| CRIT()| CPR()

a. vyjád°il se ku prosp¥chu rodiny.BEN
b. vyjád°il se nep°esn¥.MANN

c. vyjád°il se v cizím jazyce.MEANS

d. vyjád°il se bez p°íkras.ACMP

e. vyjád°il se podle pravidel.CRIT
f. vyjád°il se hazardérsky.CPR

U místních a £asových význam· v²ak v sou£asné verzi slovníku alternující funktory
uplat¬ovány nejsou; slovesa jsou popsána pomocí více rámc·.28 Nap°íklad pro sloveso
umístit je místní valen£ní dopln¥ní bu¤ DIR3, nebo LOC: umístit knihy do ústavu.DIR3
nebo umístit knihy v ústavu.LOC. Sloveso umístit má tedy dva rámce: jeden se £lenem
ohodnoceným DIR3 a druhý se £lenem ohodnoceným LOC.

Po£et £len· rámce m·ºe být i nulový. To znamená, ºe rámec neobsahuje ºádný va-
len£ní £len (ºádný aktant ani ºádné obligatorní volné dopln¥ní). Mluvíme pak o �prázd-
ném� valen£ním rámci s notací EMPTY (viz téº 4.9.3). Pokud je sloveso s p°i°azeným
valen£ním rámcem s notací EMPTY uºito v klauzi, dal²í slova klauze jsou chápána jako
fakultativní volná dopln¥ní a jako taková nejsou uvád¥na ve valen£ním rámci. Týká se
to nap°. ur£ení £asu TWHEN, sm¥ru DIR3, nebo místa LOC, srov. p°íklady (40) aº (42).

28Z historických d·vod· se alternativy u místních a £asových ur£ení do slovníku nedostaly. Stalo se
tak pouze u p°íslove£ných ur£ení zp·sobu (viz vý²e). Z praxe je ale vid¥t, ºe problematika alternujících
funktor· je natolik aktuální, ºe hierarchie funktor· a subfunktor· vyºaduje dal²í zkoumání.
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Funktor Plný název/de�nice P°íklad
ACT ACTor Maminka.ACT va°í.
PAT PATient Malovat obraz.PAT
ADDR ADDResse Darovala Mirce.ADDR knihu.
EFF EFFect P°eloºil publikaci do angli£tiny.EFF
ORIG ORIGin P·j£il si peníze od kamaráda.ORIG

Tabulka 4.7: Funktory pro aktanty

Funktor Plný název/de�nice P°íklad
CPHR Compound PHRaseme Pokládal jim otázky.CPHR
DPHR Dependent PHRaseme Postavil si hlavu.DPHR

Tabulka 4.8: Funktory pro sloºené slovesné konstrukce a frazémy

(40) a. foukat EMPTY

b. fouká
c. do stodoly.DIR3 fouká

(41) a. oteplovat se EMPTY

b. otepluje se
c. tento týden.TWHEN se oteplilo

(42) a. mrznout EMPTY

b. mrzlo
c. venku.LOC mrzlo

4.7 Ozna£ování £len· rámce

Jednotlivé £leny valen£ního rámce jsou v souladu s valen£ní teorií FGP ozna£ovány
pomocí funktor· (kap. 3.5). Lze p°itom pouºít jak funktory pro aktanty, tak funktory
pro volná dopln¥ní. V souladu s FGP se volná dopln¥ní ve valen£ním rámci uvád¥jí
pouze tehdy, jsou-li v daném valen£ním rámci obligatorní.

P°edev²ím je t°eba uvést, ºe v jednom rámci nemohou být dva stejn¥ pojmenované
funktory. U aktant· to vyplývá z jejich de�nice, podle které se v klauzi °ízené daným
slovesem nemohou opakovat. Volná dopln¥ní se naproti tomu mohou podle de�nice
opakovat libovoln¥ a ani obligatornost na této v¥ci nic nem¥ní. Z tohoto pohledu by
jejich opakování ve slovesném rámci tedy nem¥lo smysl.

V souvislosti s principy anotování PDT jsou ve slovníku PDT-Vallex nov¥ (oproti
FGP) zavedeny dva funktory. �len valen£ního rámce, který má syntakticky charakter
aktantu, ale zárove¬ není sémanticky samostatnou jednotkou, nýbrº závislou £ástí spo-
jení, je ozna£en bu¤ funktorem CPHR (Compound PHRase) pro tzv. sloºené predikáty,
nebo funktorem DPHR (Dependent PHRase) pro frazeologická spojení (viz kap. 4.5.4).

Funktor· pro aktanty je p¥t, zachycuje je tab. 4.7, zatímco tabulka 4.8 zachycuje
funktory pro valen£ní dopln¥ní ve sloºených predikátech a ve frazeologických spojeních.
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Funktor Plný název/de�nice P°íklad
TFHL Temp: For How Long-£as: na jak

dlouho?
Odjela na týden.TFHL

TFRWH Temp: FRom WHen-£as: ze kdy? Pochází z lo¬ska.TRFWH

THL Temp: How Long-£as: jak
dlouho/za jak dlouho?

Studovala dlouho.THL

THO Temp: How Often-£as: jak
£asto/kolikrát?

Sch·zovali denn¥.THO

TOWH Temp: TO WHen-£as: na kdy? Vánoce p°ipadly na pond¥lí.TOWH

TPAR Temp: PARallel-£as: b¥hem jaké
doby/sou£asn¥ s £ím?

Rozhodl se b¥hem p°edná²ky.TPAR

TSIN Temp: SINce when-£as od kdy? Od léta.TSIN nepracuje.
TTILL Temp: TILL-£as: do kdy? Po£kám do jara. TTILL
TWHEN Temp: WHEN-£as: kdy? P°ijdu zítra.TWHEN

Tabulka 4.9: Funktory pro £asová ur£ení

Funktor Plný název/de�nice P°íklad
LOC LOCative-místo: kde? Objevila se ve ²kole.LOC
DIR1 DIRectional: from-místo: odkud? P°ijela z Bechyn¥.DIR1
DIR2 DIRectional: which way-místo:

kudy?
Chodí p°es most.DIR2

DIR3 DIRectional: to-místo: kam? Zaparkuj k domu.DIR3

Tabulka 4.10: Funktory pro místní ur£ení

Funktor Plný název/de�nice P°íklad
ACMP ACcoMPaniment-Doprovod (v

²irokém smyslu)
Ode²el s dcerou.ACMP

CPR ComPaRison-srovnání Postavil se k tomu chlapsky.CPR
CRIT CRITerion-m¥°ítko Podle statistik.CRIT po£et klesl.
DIFF DIFFerence-rozdíl Prodlouºil lh·tu o rok.DIFF
EXT EXTent-míra, intenzita Omezila nás jen £áste£n¥.EXT
MANN MANN-zp·sob Projevovala se ºiveln¥.MANN

MEANS MEANS-prost°edek P°ipoutat se pásem.MEANS

REG REGard-z°etel Uskromnila se v nárocích.REG
RESL RESuLt-ú£inek, d·sledek Opálila se do hn¥da.RESL
RESTR RESTRiction-výjimka Krom¥ Petra.RESTR nikdo nev¥d¥l.

Tabulka 4.11: Funktory pro zp·sobová ur£ení
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Funktor Plný název/de�nice P°íklad
AIM AIM-ú£el Studoval, aby vynikl.AIM
CAUS CAUS-p°í£ina/d·vod Zem°el hladem.CAUS
CNCS CoNCeSsion-p°ípustka Navzdory ve²keré snaze. CNCS

nevyhráli.
COND CONDition-podmínka Volej, jestliºe neusp¥je².COND
INTT INTenT-cíl, zám¥r Ptáci se houfují k odletu.INTT

Tabulka 4.12: Funktory pro dopln¥ní vyjad°ující p°í£inné vztahy

Funktor Plný název/de�nice P°íklad
ATT ATTitude-postoj Je bohuºel.ATT pozd¥.
INTF INTensiFication-

zintenzivn¥ní/fale²ný
podm¥t

To.INTFKarel je²t¥ hraje.

MOD MODality-modalita Z°ejm¥.MOD se neumí chovat.
RHEM RHEMatizer Jiº.RHEM n¥kolik dn· je známo...
PREC PRECeding text reference Ale.PREC ²ance je p°esto.PREC

minimální.

Tabulka 4.13: Funktory pro rematizátory a v¥tné, navazovací a modální adverbiální
výrazy

Funktor Plný název/de�nice P°íklad
BEN BENefactor-ne/prosp¥ch Pracoval pro d¥ti.BEN
CONTRD CONTRaDiction-konfrontace Dcera se p°ipojila, zatímco.

CONTRD syn se odmítl zú£astnit.
HER HERitage-d¥dictví Lenka se jmenovala po babi£ce.HER
SUBS SUBStitution-substituce Za°ídil v²e za bratra.SUBS

Tabulka 4.14: Funktory pro ostatní dopln¥ní

Funktor Plný název/de�nice P°íklad
COMPL COMPLement Sestra odcházela unavená.COMPL

Tabulka 4.15: Funktor pro dopln¥k
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Funktor· pro volná slovesná dopln¥ní je celkem 3629 a uvádíme je v tabulkách 4.9,
4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 a 4.15.30 Funktory pro volná dopln¥ní jsou sou£ástí valen£ního
rámce jen v tom p°ípad¥, ºe jsou obligatorní. Ne v²echna vyjmenovaná volná dopln¥ní
se v PDT-Vallexu jako obligatorní vyskytují.

Nejvíce jsou sémanticky diferencovány funktory pro volné dopln¥ní £asu. Tato do-
pln¥ní vyjad°ují r·zná £asová vymezení, a´ jde jiº o bod na £asové ose, nebo o r·zné
typy £asových interval·. V p°ehledu jsou funktory £asu spolu s otázkou, na kterou
odpovídají, abecedn¥ uvedeny v tab. 4.9.

Sémanticky jsou roz£len¥ny také funktory pro volná dopln¥ní místa. Jak ukazuje
tabulka 4.10, jde o rozli²ení podle umíst¥ní nebo sm¥ru.

Zvlá²´ jsme vy£lenili funktory odpovídající ²irokému vymezení zp·sobu, viz tab.
4.11. Tyto funktory vyjad°ují obecn¥ zp·sob uskute£n¥ní d¥je a sémanticky vícemén¥
odpovídají adverbiálnímu ur£ení zp·sobu, jak ho známe z tradi£ních mluvnic. V¥t²ina
funktor· pro vyjád°ení zp·sobu m·ºe fungovat jako alternující funktor (srov. kap. 4.6).
Ve valen£ním rámci alternují zejména funktory ACMP, CPR, CRIT, MANN a MEANS.

Dal²í podskupinu funktor· pro volná dopln¥ní tvo°í funktory pro vyjád°ení p°í-
£inných vztah·. Tyto funktory umoº¬ují sémanticky vyd¥lit p°í£inu, podmínku, ú£el,
zám¥r a p°ípustku. V p°ehledu jsou uvedeny v tabulce 4.12.

Následující skupina je tvo°ena funktory pro rematizátory a v¥tné, navazovací, £i
modální výrazy. Tato skupina, zachycena v tabulce 4.13, se odli²uje od p°edchozích
volných dopln¥ní v tom, ºe její zástupci nevyjad°ují ve v¥t¥ závislostní vztahy, ale plní
bu¤ funkci navazující PREC, rematiza£ní RHEM, hodnotící ATT, intenzi�kující INTF,
nebo p°i°azují výpov¥di ur£itou modální charakteristiku MOD.

Poslední skupina je vyhrazena pro ostatní funktory, které jiº nesdílejí ºádnou spo-
le£nou sémantickou charakteristiku. Pat°í do ní funktor BEN, CONTRD, HER a SUBS.
Podrobn¥ji se o nich zmi¬uje manuál pro tektogramatickou anotaci (Mikulová et al.,
2005, s. 542). Zde jsou spolu se základní charakteristikou uvedeny v tabulce 4.14.

Zvlá²´ vy£le¬ujeme volné dopln¥ní dopl¬ku (COMPL), protoºe toto dopln¥ní je zcela
speci�cké v tom, ºe má dvojí závislost. Vztahuje se sou£asn¥ ke slovesu a k substantivu
(tab. 4.15).

Protoºe na po°adí £len· ve valen£ním rámci ve slovníku (v souladu s FGP) nezáleºí,
je dáno konvencí. Pro jednotnost jsou valen£ní dopln¥ní ve výpisech valen£ních rámc·
sloves °azena v následujícím po°adí (uvádíme pouze ty funktory, které se v n¥jakém
rámci vyskytly): ACT, CPHR, DPHR, PAT, ADDR, ORIG, EFF, BEN, LOC, DIR1, DIR2,
DIR3, TWHEN, TFRWH, TTILL, TOWHN, TSIN, TFHL, MANN, MEANS, ACMP, EXT,
INTT, CRIT, REG.

V n¥kterých p°ípadech je ozna£ování £lenu rámce sloºeno z n¥kolika alternujících
funktor· (srov. kap. 4.6). Pokud je situace sloºit¥j²í a nebylo moºné ji zachytit touto
jednoduchou alternativou, je pro daný význam pouºito více rámc·. Ve slovníku ale není

29Nepo£ítáme RHEM a PREC, které sice mohou záviset na slovese, ale jedná se o strukturní funktory,
které se nepovaºují za volná dopln¥ní.

30V²echny funktory a subfunktory pouºívané v PDT jsou uvedeny v manuálu pro anotaci na tekto-
gramatické rovin¥ PDT (Mikulová et al., 2005).
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nikde nazna£eno, ºe tyto rámce spolu významov¥ souvisejí (srov. rovn¥º kap. 4.6).
N¥které funktory (jde o ACMP, BEN, CPR, DIR1, DIR2, DIR3, EXT, LOC a TWHEN)

jsou blíºe speci�kovány tzv. subfunktory. Subfunktor na základ¥ povrchové formy p°í-
slu²ného valen£ního dopln¥ní speci�kuje (je²t¥ podrobn¥ji neº funktor) význam tohoto
dopln¥ní. Subfunktory se ale do valen£ního rámce nezapisují. Oprav¬uje nás k tomu
domn¥nka, ºe pokud je v rámci ur£itý funktor, sloveso v daném významu m·ºe být
rozvito £lenem s libovolným subfunktorem tohoto funktoru. V anotaci PDT jsou pak
subfunktory automaticky p°i°azeny do p°íslu²ných atribut· uzlu s vybranými funktory.

4.8 Charakteristiky £len· rámce (obligatornost)

Aktanty31 charakterizujeme v rámci z hlediska jejich obligatornosti £i fakultativnosti,
jak je uvedeno vý²e v kap. 3.5.2. V PDT-Vallexu se zapisují do valen£ního rámce pouze
aktanty (jak obligatorní, tak fakultativní) a obligatorní volná dopln¥ní. Vylou£ení fa-
kultativních volných dopln¥ní z rámce vyplývá z toho, ºe v PDT-Vallexu zachycujeme
pouze valenci v uº²ím smyslu (srov. poznámku pod £arou 15, kap. 3.5). P°íklad zápisu
valen£ního rámce obsahujícího jak obligatorní, tak fakultativní aktanty:

(43) a. p°ekládat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(do+2)

b. p°ekládat básnickou sbírku ze ²pan¥l²tiny do £e²tiny

Otazník p°ed zapsaným funktorem valen£ního dopln¥ní ozna£uje fakultativnost,
tj. fakultativní valen£ní dopln¥ní. Pokud p°ed funktorem otazník není, ozna£uje tento
funktor obligatorní valen£ní dopln¥ní.

4.9 Povrchové realizace (formy)

4.9.1 Povrchové vyjád°ení rámce

V na²í teorii popisu jazyka na jednotlivých rovinách se °ídíme zásadami úplnosti a ne-
redundance. P°i úplnosti sledujeme zásadu, ºe v reprezentaci v¥ty na jakékoli rovin¥
musí být dostate£ná informace k tomu, abychom mohli zp¥tn¥ vytvo°it povrchovou
realizaci této v¥ty, tj. její psanou (p°ípadn¥ mluvenou) podobu. Tato povrchová re-
alizace p°itom musí být z hlediska významu jasn¥ ur£ena. To znamená, ºe by m¥lo
být moºné ji ur£it jednozna£n¥ aº na úplnou synonymii formy.32 Naopak, za ideálních
okolností by v anotaci nem¥la být na ºádné rovin¥ ºádná redundantní informace. Za
redundantní informaci se povaºuje taková informace, která je obsaºena ve dvou (nebo
více) atributech anotace téºe roviny a která se pln¥ nebo £áste£n¥ p°ekrývá, tj. vztahuje

31Volná dopln¥ní, pokud jsou v rámci uvedena, jsou nutn¥ obligatorní (fakultativní volná dopln¥ní
se v rámci neuvád¥jí, viz kap. 3.5 ).

32P°esná de�nice synonymie z hlediska významu je mimo rámec této práce. Poznamenejme jen, ºe
na tektogramatické rovin¥ FGP se stále pouºívají lemata (atribut t_lemma) korespondující tém¥° 1:1
se slovy (lematy) pouºitými v konkrétní v¥t¥. Nepouºívají se tedy ani �synsety� ve smyslu WordNetu
(Fellbaum, 1998), ani ontologické £i logické entity, takºe z tohoto hlediska není nutno se tématem
synonymie nebo vztahem mezi povrchovými a tektogramatickými lematy zabývat do velké hloubky.
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se ke stejné povrchové form¥. Nap°íklad pokud by v tektogramatické anotaci byla spolu
s informací o slovesných aktantech i informace o morfologických pádech, jednalo by se
o redundantní informaci.

Praºský závislostní korpus byl vytvo°en mimo jiné proto, aby umoºnil analýzu a
syntézu jazyka na základ¥ strojového u£ení. Zásada úplnosti se zdá z tohoto pohledu
v po°ádku a je jist¥ nezbytné ji dodrºovat. Zásada neredundance v²ak po£íta£ovým
program·m pro analýzu a syntézu p°irozeného jazyka zp·sobí jist¥ zna£né problémy.
V tektogramatickém zápisu v¥ty nejsou zachyceny p°edloºky, informace o pádech, in-
formace o pod°adicích spojkách, o pomocných slovesech apod. P°i budování program·
zejména pro generování v¥t p°irozeného jazyka (z tektogramatického zápisu) je tedy
nutno vytvo°it pravidla nebo jiné postupy, kterými se informace o povrchové form¥
vytvo°í.

PDT obsahuje pro kaºdý uzel tektogramatického stromu speciální odkazy, tj. seznam
uzl· analytického stromu, které tak £i onak souvisí s daným tektogramatickým uzlem
(tj. n¥jak �p°isp¥ly� k hodnotám t-lematu, funktoru a jeho dal²ích atribut·). Na základ¥
t¥chto odkaz· m·ºeme (nap°íklad vyuºitím p°íslu²ných algoritm· strojového u£ení)
získat konkrétní souvislosti mezi formou vyjád°ení a tektogramatickou reprezentací
v¥ty. Takto získané informace pak lze pouºít p°i automatické analýze i syntéze v¥t.

PDT je v²ak pro automatické (strojové) u£ení t¥chto velmi komplexních vztah· re-
lativn¥ malý (na tektogramatické rovin¥ je v n¥m anotován necelý jeden milión uzl·).
Samotný PDT k p°esnému a zárove¬ obecnému strojovému u£ení vztah· mezi valen£-
ními rámci a jejich povrchovým vyjád°ením tedy nesta£í. Bylo proto rozhodnuto vztah
mezi konkrétním valen£ním rámcem (tj. slovesem a jeho dopln¥ními) a povrchovým
vyjád°ením slovesa a zejména jeho valen£ních dopln¥ní vkládat do hesel valen£ního
slovníku PDT-Vallex p°ímo p°i jejich tvorb¥, paraleln¥ s anotací (o vzniku a tvorb¥
slovníku PDT-Vallex viz téº kap. 4.12). Do PDT-Vallexu jsme se proto rozhodli ma-
nuáln¥ p°idat do kaºdého valen£ního rámce i plnou informaci o jeho (jedin¥) moºných
povrchových realizacích. Povrchové realizace jednotlivých valen£ních dopln¥ní v p°í-
slu²ném valen£ním rámci jsou p°itom pln¥ formalizovány, coº je zásadní p°edpoklad
pro vytvá°ení program· automatické syntézy v¥t p°irozeného jazyka z jejich tektogra-
matické reprezentace. Formalizovaná podoba vztahu mezi rámcem a jeho povrchovou
formou nám rovn¥º umoºnila vypracovat programy na úplnou a tém¥° pln¥ automa-
tickou kontrolu anotace Praºského závislostního korpusu (viz p°íloha A). Díky t¥mto
program·m se významn¥ zvý²ila kvalita korpusu (a samoz°ejm¥ i kvalita PDT-Vallexu),
a tím i jeho spolehlivost pro dal²í pouºití.

Povrchovou formou realizace (n¥kdy hovo°íme o povrchov¥-syntaktické realizaci, viz
téº Mikulová et al., 2005) slovesného rámce v konkrétní v¥t¥, ve které je pouºito slo-
veso s daným rámcem (a tedy významem), je £ást analytického stromu, jehoº ko°enem
je uzel odpovídající danému slovesu. Tento podstrom pokrývá i analytické prot¥j²ky
slovesných dopln¥ní (tj. obligatorních i fakultativních aktant· a obligatorních volných
dopln¥ní) uvedených ve valen£ním rámci. Pro zjednodu²ení p°edpokládáme, ºe sou£ástí
analytického stromu je i informace o morfologické realizaci (atributy m/lemma a m/tag,
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tj. informace z morfologické roviny).33 Samoz°ejmou sou£ástí analytického stromu je i
jeho závislostní struktura (která se ov²em m·ºe od té tektogramatické li²it, i kdyº ne
zásadn¥) a analytické funkce (a/afun).

Pro kaºdý výskyt slovesa v anotovaných datech a pro ta jeho dopln¥ní, která jsou
zanesena ve valen£ním rámci, m·ºeme takový podstrom analytického stromu relativn¥
snadno identi�kovat. V tektogramatickém strom¥ tvo°í sloveso a jeho valen£ní dopln¥ní
v b¥ºném p°ípad¥ jednoduchý podstrom o hloubce 1 (v²echna dopln¥ní závisí p°ímo34

na slovesu). V analytickém strom¥ je situace ov²em £asto mnohem sloºit¥j²í. Je to
dáno nap°íklad tím, ºe pomocná slova (pomocná slovesa, p°edloºky, pod°adicí spojky
apod.) jsou na analytické rovin¥ reprezentována samostatnými uzly, sm¥r závislostí je
v n¥kterých p°ípadech dán konvencí a je obrácený (nap°. pro £íselné výrazy s £íslovkami
p¥t a více v nominativu a akuzativu), jednomu tektogramatickému uzlu m·ºe odpovídat
n¥kolik podstrom· (nap°. pro frazeologické obraty a výrazy) apod.

Úkol, který p°ed námi stál p°i tvorb¥ popisu vztah· mezi valencí a její povrchovou
realizací, lze tedy rozd¥lit na £ty°i podúkoly:

1. zjistit, jaké jsou moºnosti povrchové realizace rámc·, tj. na co v²echno má vliv
sloveso, resp. jeho význam v£etn¥ jednotlivých dopln¥ní, v analytickém strom¥
(viz kap. 4.9.2);

2. navrhnout kompaktní, ale pln¥ formální systém zápisu vztah· mezi tektograma-
tickými a analytickými podstromy, jenº by popsal sloveso a jeho dopln¥ní (viz
kap. 4.9.3);

3. ke kaºdému rámci ve valen£ním slovníku PDT-Vallex tento zápis p°ipojit (viz p°í-
loha B s ukázkou formátovaného výpisu PDT-Vallexu a elektronická verze kom-
pletního PDT-Vallexu na p°iloºeném CD-ROM);

4. naprogramovat systém kontrol, které by odhalily chyby jak v anotaci analytické a
tektogramatické roviny, tak i ve valen£ním slovníku. Tyto chyby bylo t°eba je²t¥
p°ed publikací Praºského závislostního korpusu a PDT-Vallexu opravit (viz dále
kap. 4.12).

33Zde je na analytické rovin¥ u n¥kterých £ástí (kategorií) morfologické zna£ky pon¥kud poru²en
princip neredundantnosti (p°esto, ºe °ada morfologických kategorií je odvoditelná uplatn¥ním pravi-
del nap°. o shod¥ adjektiv a jejich °ídících substantiv, o shod¥ dopl¬ku, o shod¥ formy jmenné £ásti
predikátu se sponou v závislosti na podm¥tu apod., je morfologická zna£ka na analytické rovin¥ uve-
dena v úplnosti).V Praºském závislostním korpusu je ov²em analytická rovina takto de�nována. Tyto
atributy tedy m·ºeme (a musíme) p°i speci�kaci povrchové podoby valen£ních £len· pouºívat, i kdyº
jsme se snaºili speci�kaci formy alespo¬ ve slovesných rámcích uvád¥t v co nejv¥t²í mí°e bez této
redundance.

34S výjimkou koordinací, kdy je z technických d·vod· moºné, ºe mezi slovesem a jeho dopln¥ním je
jeden nebo více koordina£ních uzl·. Vºdy v²ak platí, ºe efektivním rodi£em kaºdého takového dopl-
n¥ní je práv¥ dané sloveso. Ozna£ení �efektivní rodi£� a �efektivní potomek/syn� je de�nováno p°esn¥
v manuálu k tektogramatické anotaci (Mikulová et al., 2005, s. 3).
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4.9.2 Moºnosti povrchové realizace valen£ních rámc·

Jak jiº bylo uvedeno v p°edchozí kapitole, za povrchovou realizaci rámce se povaºuje
tvar £ásti analytického stromu a hodnoty n¥kterých atribut· uzl· v této £ásti.35

V £eských ²kolních gramatikách (nap°. Novotný, 1997), tradi£ních £eských mluv-
nických p°íru£kách (Havránek a Jedli£ka, 1981, Grepl a Karlík, 1998 a �milauer, 1947)
a n¥kterých d°íve vydaných £eských slovnících, které se bu¤ p°ímo nazývaly valen£ní
(Pala a �eve£ek, 1997, kap. 3.2.1), nebo jimi fakticky byly (Svozilová et al., 1997 a Svo-
zilová et al., 2005, kap. 3.2.2), je vztah povrchové formy a valence nej£ast¥ji zachycen
pouºitými �v¥tnými vzorci� sice formáln¥ (nap°íklad pro b¥ºná tranzitivní slovesa36 je
pouºit vzorec Val 1 - VF- Val 2 s tím, ºe Val 1 a Val 2 je rozvinuto jako �S nom�,
resp. �S acc�), ale nejsou zachyceny v²echny varianty a nuance povrchového vyjád°ení
(nap°. �praep S� znamená jakoukoli p°edloºkovou substantivní frázi, a£koli je z°ejmé,
ºe nelze pouºít jakoukoli p°edloºku - viz nap°. sloveso jíst).

�asto se pouºívají spí²e p°íklady. Nap°. v �eské mluvnici (Havránek a Jedli£ka,
1981, s. 332) se v rámci výkladu o skladební dvojici a °ízenosti (rekci) uvád¥jí p°íklady
slovesné rekce: mluví o plánech, odpovídá na dotazy, byl zvolen p°edsedou.

Z hlediska terminologického tyto slovníky v¥t²inou - krom¥ �eského syntaktického
lexikonu (kap. 3.2.3, Skoumalová, 2001 a Skoumalová, 2002), slovníku VALLEX (kap.
3.2.4, Lopatková et al., 2007) a VerbaLex (kap. 3.2.1, Hlavá£ková, 2008) - zachycují
°ízenost, neboli rekci (resp. vazbu). Nap°íklad jeden z nejv¥t²ích £eských syntaktik·,
Vladimír �milauer, svou Novo£eskou skladbu (�milauer, 1947) na valen£ním pojetí
nestaví, hovo°í o rekci v¥tných £len·: ��ízenost (rekce). V¥tný vztah determinace se
n¥kdy vyjad°uje tím, ºe jeden £len v¥tné dvojice, a to závislý, nabývá vlivem £lenu
druhého, °ídícího, zcela ur£itého tvaru, neshodného s tvarem £lenu °ídícího. �íkáme,
ºe °ídící výraz (sloveso, p°ídavné nebo podstatné jméno) má jistou vazbu.� (�milauer,
1947, s. 80).

Z p°íklad· na zpracování valen£ních rámc· v £eských valen£ních slovnících uvede-
ných v kap. 3.2 je vid¥t, ºe ve v¥t²in¥ slovník· je povrchová forma valence zúºena na
vyjád°ení pádu, pop°. p°edloºkové vazby slova plnícího úlohu daného valen£ního £lenu,
p°i£emº jeho funkce se £asto rozumí �sama sebou�, nebo vyplývá z p°íklad·, nebo je
pouze ozna£ena povrchovými syntaktickými kategoriemi subjektu nebo p°ímého nebo
nep°ímého objektu, pop°ípad¥ p°íslove£ného ur£ení. Výjime£n¥ je p°itom uvedena i
moºnost vedlej²í v¥ty. Aº na slovník VALLEX a �Slovesa pro praxi� nebyly tyto slovníky
d·sledn¥ konfrontovány s jazykovým materiálem, tj. s korpusem £e²tiny. Problematika
povrchové realizace diatezí pak není v takových slovnících zachycena v·bec a i u ní se
p°edpokládá, ºe si ji £tená° domyslí na základ¥ znalosti gramatiky £e²tiny.

35Skute£ná povrchová podoba v¥ty, tj. jednotlivé tvary slov a interpunkce ve správném po°adí,
je pak kombinací jednozna£n¥ pracující morfologické syntézy na základ¥ gramatém· (u sloves nap°.
slovesného £asu, zp·sobu a modality) a slovosledu ur£eného aktuálním £len¥ním a dal²ími vlivy, které
jiº s významem ani rámcem slovesa p°ímo nesouvisí.

36Pojem tranzitivní sloveso ozna£uje sloveso p°echodné, tj. sloveso p°edm¥tové s p°edm¥tem ve 4.
pád¥. Nep°echodná slovesa jsou slovesa p°edm¥tová, která nemají p°edm¥t ve 4. pád¥. Pojem in-
tranzitivní sloveso ozna£uje sloveso nep°edm¥tové nebo sloveso nep°echodné. Za p°edm¥tová slovesa
povaºujeme v²echna slovesa vyºadující p°edm¥t, a to bez ohledu na jeho povrchovou realizaci.
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Neformálnost a neúplnost tradi£ních ti²t¥ných slovník· a zejména to, ºe nebyly
pevn¥ zakotveny v n¥jakém formálním systému popisu jazyka, nebylo moºné pro kon-
cept slovníku PDT-Vallex akceptovat, nebo´ pro po£íta£ové zpracování je nutný popis
pln¥ explicitní. Z uvedených pramen· a zejména z text· Praºské závislostního korpusu
byl p°ipraven seznam moºností, jak povrchovou realizaci související s valencí popsat.

Neº se budeme zabývat jednotlivými moºnostmi povrchové realizace, je t°eba zd·-
raznit, ºe v PDT-Vallexu jsou zachyceny pouze kanonické rámce, které odpovídají pri-
mární diatezi, a ºe dal²í moºnosti realizace (z hlediska sekundárních diatezí) jsou po-
psány odd¥len¥ (viz kap. 5). Nicmén¥ realizace sekundárních diatezí jsou popsány pln¥
formalizovan¥, aby byla pravidla tvo°ení povrchové realizace rovn¥º v t¥chto p°ípadech
explicitn¥ vyjád°itelná.

Dále uvedeme jednotlivé moºnosti povrchové realizace valen£ních £len· v rámci
(formát a notace viz kap. 3.5, 4.3.2 a zejména 4.9.3).

4.9.2.1 Realizace p°ímým pádem

Realizace p°ímým (nep°edloºkovým) pádem p°ichází v úvahu zejména u substantiv, ale
lze ji pouºít také u zájmen, adjektiv a £íslovek v substantivní funkci, jak je uvedeno
v p°íkladech (44) aº (48).

(44) aktor vyjád°ený nominativem:
básnit ACT(1) ?PAT(o+6)

hoch básnil o lásce

(45) patient vyjád°ený genitivem:
do£kat se ACT(1) PAT(2)

sta°ík se do£kal 90. narozenin

(46) adresát vyjád°ený dativem:
dodat ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

�rma dodala obchodníkovi zboºí

(47) patient vyjád°ený akuzativem:
handicapovat ACT(1) PAT(4)

nemoc ji handicapovala

(48) patient vyjád°ený instrumentálem:
hazardovat ACT(1) PAT(7;s+7)

hazardovala ºivotem

Je t°eba poznamenat, ºe pokud je valen£ní £len p°edepsán v nominativu nebo
v akuzativu, výjime£n¥ i dativu nebo jiném nep°edloºkovém pád¥, je moºné jej v p°í-
pad¥ dopl¬ujícího kvantitativního ur£ení realizovat i pomocí výraz· typu na/p°es tisíc
lidí, po jablí£ku, okolo/do/kolem padesáti slon·, dost/málo/hodn¥/30 procent/plno/tro-
chu aut, za 100 K£ benzínu, mezi deseti a dvaceti stupni Celsia a variantami formáln¥
zp·sobenými tím, ºe v p°ípad¥ nominativu a akuzativu jsou v kvanti�kovaných výra-
zech s £íslovkami p¥t a v¥t²ími °ídícím £lenem £íselné výrazy, zatímco v jiných pádech
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a také pro výrazy s £íslovkami 1 aº 4 je to obrácen¥ (p¥t o°í²k·.Atr vs. t°i.Atr o°í²ky
vs. deseti.Atr o°í²ky ).

4.9.2.2 Realizace p°edloºkovým pádem

Zde je nutné brát v úvahu i víceslovné p°edloºky a stanovit také pád, nebo´ °ada
p°edloºek je pádov¥ homonymní. To op¥t platí pro povrchov¥ syntaktická substantiva,
a´ uº vyjád°ena substantivem, adjektivem, £íslovkou nebo zájmenem, p°íklady (49) aº
(52).

(49) patient vyjád°ený p°edloºkou na s akuzativem:
hn¥vat se ACT(1) ?PAT(na+4)

babi£ka se hn¥vala na d¥ti

(50) patient vyjád°ený p°edloºkou do s genitivem:
hrabat ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4)

syn hrabal seno do kopek

(51) patient vyjád°ený p°edloºkou k s dativem:
napomáhat ACT(1) PAT(3;k+3)

vláda napomáhá rozvoji

(52) patient vyjád°ený p°edloºkou od s genitivem:
o£ekávat ACT(1)PAT(4;↓ºe;↓zda;↓c) ?ORIG(od+2)

o£ekávala od n¥ho odpov¥¤

4.9.2.3 Realizace vedlej²í v¥tou

Vedlej²í v¥ta je bu¤ uvozena pod°adicí spojkou, kdy ve v¥t²in¥ p°ípad· sta£í uvést p°í-
slu²nou pod°adicí spojku, nebo na (svou) v¥tu hlavní není navázána ºádnou spojkou, tj.
v povrchov¥ syntaktickém vyjád°ení je ko°enem podstromu zachycujícího tuto vedlej²í
v¥tu sloveso ve �nitním tvaru (jde o bezespojkovou obsahovou závislou v¥tu uvozenou
vztaºným zájmenem £i p°íslovcem), viz p°íklady (53) aº (59).

(53) aktor vyjád°ený vedlej²í v¥tou se spojkou ºe:
vysta£it ACT(1;.f;↓ºe;↓aby;↓kdyº) PAT(3)

vysta£ilo nám, ºe jsme studovali hodinu denn¥

(54) patient vyjád°ený vedlej²í v¥tou se spojkou aby:
prosit ACT(1) PAT(o+4;.f; ↓zda;↓aby;↓a´;.s;↓c) ADDR(4)

prosila kamarády, aby poslechli

(55) patient vyjád°ený vedlej²í v¥tou se spojkou jak:
hledat ACT(1) PAT(4;↓c;↓zda;↓jestli;↓jak-2)

hledala, jak získat p·j£ku

(56) patient vyjád°ený vedlej²í v¥tou se spojkou zda:
kontrolovat ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)

kontroloval, zda zachází dob°e s majetkem
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(57) patient vyjád°ený vedlej²í v¥tou se spojkou a´:
na°ídit ACT(1) PAT(4;.f;↓ºe;↓aby;↓a´;↓c) ADDR(3)

na°ídila d¥tem, a´ spí

(58) aktor vyjád°ený bezespojkovou vedlej²í v¥tou:
nadchnout ACT(1;↓ºe;↓c) PAT(4)

nadchlo ho, kolik v¥cí stihne

(59) patient vyjád°ený bezespojkovou vedlej²í v¥tou:
lí£it ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓c) ?ADDR(3)

lí£ila nám, kam v²ude poloºí kv¥tiny

4.9.2.4 Realizace in�nitivem slovesa

Realizace in�nitivem slovesa je moºná rovn¥º u v²ech funktor·, i kdyº není p°íli² £astá.
P°íklady (60) a (62) ukazují n¥kolik p°ípad· pouºití in�nitivu pro r·zné aktanty.

(60) patient vyjád°ený in�nitivem:
na°ídit ACT(1) PAT(4;.f;↓ºe;↓aby;↓a´;↓c) ADDR(3)

na°ídil jim pracovat p°es£as

(61) efekt vyjád°ený in�nitivem:
cítit ACT(1) PAT(4) EFF(.f)

cítil Karla vejít

(62) aktor vyjád°ený in�nitivem:
lze ACT(.f;1)

lze o£ekávat ochlazení vztah·

4.9.2.5 Realizace t°ídou slov v dané form¥

U sloºených slovesných výraz· lze valen£ní dopln¥ní slovesa, které zde do zna£né míry
ztrácí sv·j p·vodní význam, popsat ur£itým seznamem slov, v mnoha p°ípadech sé-
manticky koherentních. Význam celku (celého sloºeného predikátu) je p°edev²ím ur£en
touto nominální £ástí predikátu, tj. slovem ozna£eným funktorem CPHR, jak je uvedeno
v p°íkladech (63) aº (67).

(63) nasbírat ACT(1) CPHR(odvaha,poznatek,zku²enost,....4)

v zahrani£í nasbíral poznatky a zku²enosti

(64) naskýtat CPHR(moºnost,výhled,....1) ?ACT(3)

naskýtala se mu moºnost studovat v cizin¥

(65) obracet ACT(1) CPHR(pozornost-1,....4) DIR3()

obraceli pozornost k p°ední lavici

(66) pocítit ACT(1) CPHR(nutkání,pot°eba,....4)

pocítila pot°ebu odejít



KAPITOLA 4. VALEN�NÍ SLOVNÍK PDT-VALLEX 74

(67) podat ACT(1) CPHR(výkon,....4)

podala ²pi£kový výkon

4.9.2.6 Realizace konkrétním slovem, frází nebo její £ástí

V tomto p°ípad¥ se jedná o frazeologický význam, který se realizuje slovesem spolu
s jeho (formáln¥ zapsaným) valen£ním dopln¥ním s funktorem DPHR, jak je uvedeno
v p°íkladech (68) aº (72). Celá fráze musí tedy sestávat minimáln¥ ze dvou slov -
slovesa a alespo¬ jednoho dal²ího slova s funktorem DPHR. Výjime£n¥ je u jednoho
slovesa n¥kolik moºností povrchového vyjád°ení £lenu s DPHR, v¥t²inou jde o jediné,
velmi speci�cké vyjád°ení, £asto relativn¥ komplikované.

(68) poloºit ACT(1) DPHR(na-1[lopatka.P4]) PAT(4)

poloºili protivníka rychle na lopatky

(69) balit ACT(1) DPHR(�dlátko.P4)

balím tu �dlátka

(70) b¥ºet ACT(1)DPHR(jako[na-1[drátek.P6]];jako[po-1[drátek.P6]])

práce b¥ºela jako po drátkách

(71) brát ACT(1)DPHR(na-1[váha:4[lehký:#]])PAT(4;↓ºe;↓c)

bral na lehkou váhu, ºe se mu vysmívá

(72) pocítit ACT(1)PAT(4;↓ºe;↓c) ?DPHR(na- 1[k·ºe:S4[vlastní-1:#]])

pocítili d·sledek na vlastní k·ºi

4.9.2.7 Speci�cká omezení povrchové realizace slovesa a dal²ích £ástí slo-
vesné konstrukce (mimo valen£ní dopln¥ní slovesa)

Krom¥ vyjád°ení povrchové realizace pro jednotlivá valen£ní dopln¥ní (která se vzá-
jemn¥ z tohoto hlediska v naprosté v¥t²in¥ p°ípad· nijak neovliv¬ují) se v n¥kterých
p°ípadech musí speci�kovat i jisté omezení na tvar slovesa nebo dal²ích slov a v¥tných
£len· v dané konstrukci.

Taková speci�cká omezení zachycují p°íklady (73) aº (75). Zápis formy je uvozen
poml£kou (�) namísto funktoru.

V p°íkladu (73) je zachyceno, jak lze vyºadovat, aby sloveso bylo vºdy negované.
Jedná se o znak vlnovka (�), který se zapisuje na za£átek seznamu morfologických
poºadavk· p°ímo na tvar slovesa.

(73) nechat ACT(1) DPHR(kámen.S4,na-1[kámen.S6]) PAT(z+2) �(.�)

nenechal z ní kámen na kameni

V p°íkladu (74) je zachycen poºadavek na to, aby sloveso bylo ve form¥ pasiv-
ního p°í£estí. V PDT-Vallexu byl tento poºadavek pouºit pouze jednou, a to pro jeden
z rámc· slovesa dotknout se, které se pro význam �být dot£eno� nevyskytuje v aktivní
form¥. Proto je u n¥ho nutné popsat valen£ní rámec pro pasivní diatezi p°ímo ve valen£-
ním slovníku, nebo´ rámec pro primární diatezi by byl vytvo°en um¥le a pak by bylo
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obtíºné ve slovníku n¥jak jinak ozna£it, ºe vlastn¥ neexistuje. �Pasivní� rámec, zapsaný
p°ímo v PDT-Vallexu, se pak p°esto v technickém smyslu povaºuje za kanonický se
v²emi d·sledky pro popis diatezí (viz kap. 5.4.2.1).

(74) dotknout se ACT(7) PAT(1) �($<2>s)

vypo°ádáním nebylo dot£eno základní jm¥ní podniku

P°íklad (75) ukazuje zachycení £ástice se. A£koli je tato forma v zásad¥ ekvivalentní
uvedení £ástice se p°ímo u t_lemmatu, pouºívala se (i kdyº ne zcela konzistentn¥)
pro vyjád°ení sekundární diateze reciprocity v p°ípad¥ realizace této diateze pomocí
p°edloºky s s instrumentálem (a singulárem) u t¥ch sloves, kde takové vyjád°ení je
moºné. Jedná se ov²em o do£asné °e²ení, do jisté míry vynucené systémem kontrol
valence v PDT 2.0. Zachycení reciprocity ve slovníku je nov¥ navrºeno v kap. 5.4.7.4
tak, ºe se lze bez t¥chto sekundárních rámc· obejít.

(75) vid¥t ACT(1) PAT(s+7) �([se])

Mí²a se vid¥la s Honzou.
vítat ACT(1) PAT(s+7) �([se])

Jan se vítal s Jirkou.
líbat ACT(1) PAT(s+7) �([se])

Tomá² se líbal s Irenou.

4.9.2.8 Morfologické lema

D·leºitým prvkem popisu formy, tj. povrchové realizace £len· valen£ního rámce, je
morfologické lema (m/lemma). Pouºívá se zejména u frazeologických výraz·, vyjád°ení
pomocí p°edloºkového pádu (pro danou p°edloºku) nebo vedlej²í v¥ty uvozené pod°adicí
spojkou (pro p°íslu²nou spojku). Proto se u n¥j zastavíme podrobn¥ji.

V atributu m/lemma je vypln¥na základní slovní forma p°i°azená slovnímu tvaru na
morfologické a na analytické rovin¥. Atribut m/lemma jako výstup morfologického ana-
lyzátoru jednozna£n¥ identi�kuje slovní tvar vzhledem k jeho �exi. Dv¥ r·zné hodnoty
atributu m/lemma se tém¥° vºdy (aº na p°ípady zcela jasné synonymie, nap°. brzy/brzo)
li²í sémanticky. Naopak to v²ak platit nemusí: pokud dv¥ sémanticky odli²ná slova mají
naprosto identické sklo¬ování nebo £asování, sdílejí jen jedno m/lemma a sémantická roz-
dílnost mezi nimi se ani na morfologické ani na analytické rovin¥ v atributu m/lemma

nijak explicitn¥ nezachycuje (nap°.: (ºelezni£ní) kolej i (studentská) kolej - dostává
jedno m/lemma=kolej37, bez indikace rozli²ení významu).38 V p°ípad¥ homonymie zá-
kladního tvaru slova s jiným slovem, které má jiný typ ohýbání, se hodnota atributu
m/lemma dopl¬uje na konci identi�kací (poml£kou a identi�ka£ním £íslem, nap°. -2),

37Viz morfologický slovník online:
http://quest.ms.mff.cuni.cz/cgi-bin/morph/morph-anal-cz.pl

38V morfologickém slovníku, který se pouºíval pro anotaci analytické roviny PDT, toto pravidlo není
zcela d·sledn¥ dodrºováno. Nap°. pro sloveso vydat jsou uvedena dv¥ hesla, vydat-1 (s popisem, ºe se
jedná o fyzické vydání (p°edání) v¥ci majiteli nap°. po jejím zadrºení) a vydat-2 (s popisem, ºe jde
nap°. o vydání knihy), a£koliv se jejich £asování ani derivace v ni£em neli²í.
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jak lze vid¥t z p°íklad· (76) aº (78).

(76) Slovo stát:

a. stát-1 (pro substantivum stát ve významu státní útvar)
b. stát-2 (pro sloveso stát (se), v p°ítomném tvaru stane (se))
c. stát-3 (pro stát (na nohou), p°ítomný tvar stojí

(77) Slovo kohoutek:

a. kohoutek-1 (zví°e, ºivotné sklo¬ování)
b. kohoutek-2 (kv¥tina nebo uzáv¥r, neºivotné sklo¬ování)

(78) Slovo mati£ka:

a. mati£ka-1 (malá matice, sou£ástka) netvo°í posesivum
b. mati£ka-2 (zdrobn¥le matka)

Hodnota atributu m/lemma obvykle odpovídá tradi£nímu slovníkovému tvaru slova,39

to znamená

� nominativu u substantiv (ko£ka, soudce, nep°ítel),

� pozitivu nominativu maskulin u adjektiv (nový, velký, klí£ící) ,

� pozitivu adverbií (nov¥, dob°e),

� nevokalizované form¥ p°edloºky (p°ed, k, s),

� in�nitivu u sloves (d¥lat, péci).

Vlastní jména mají m/lemma obvykle psané s velkým prvním písmenem (nap°. Praha,
Písek - obecné slovo písek má své vlastní m/lemma). Velikost písmen v textu m/lemma

nere�ektuje, tzn. pokud je obecné jméno obsaºeno nap°. v nadpisech nebo za£átcích
v¥t s velkým písmenem, jeho m/lemma velké písmeno neobsahuje. Zkratky jsou uvád¥ny
podle Pravidel £eského pravopisu nebo v ustálené form¥ (tj. i celé zapsány velkými pís-
meny, nap°. �R, OSN, ale nap°. PhDr). Hodnota atributu m/lemma ve své základní £ásti
nikdy neobsahuje spojovník, apostrof ani jiný interpunk£ní znak, ani (u zkratek) záv¥-
re£nou te£ku. Nap°íklad tvar technicko-hospodá°ský se povaºuje za dv¥ slova s hodno-
tami atributu m/lemma technický a hospodá°ský, mezi nimi je interpunk£ní znaménko
spojovník (jako dal²í �token� v posloupnosti jednotek na morfologické rovin¥), které má
rovn¥º (z formálních d·vod·) v atributu m/lemma hodnotu - (spojovník). Výjimkou je
pouze znak pro te£ku, a to jen v t¥ch akronymech £i zkratkách, které obsahují te£ku
uvnit° (nap°. X.25, av²ak Sb (zkratka Sbírky zákon·) je bez te£ky.

Hodnota atributu m/lemma pro £ísla psaná £íslicemi obsahuje jen £íslice (a p°ípadn¥
desetinnou te£ku), v n¥kterých technických názvech mohou být v atributu m/lemma

39V anotaci PDT m·ºe být sou£ástí hodnoty atributu m/lemma i p°ídavná informace, nap°. o do-
konavosti, sémantických rysech slova, derivaci apod., av²ak ta není z hlediska �exe ur£ující. Za£átek
p°ídavné informace je identi�kován prvním znakem �podtrºítko� za lematem, resp. identi�ka£ním £ís-
lem, pokud jej lema obsahuje (podrobn¥ji viz Hana et al., 2005).
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Obrázek 4.6: Anotace frazeologického spojení: P°ed zápasem mi b¥hal mráz po zádech

£íslice i písmena (nap°. m/lemma pro ozna£ení �rmy 3Com). Podle zásad anotace mor-
fologické roviny (Hana et al., 2005) a de�nice morfologického slovníku (Haji£, 2004) se
m/lemma ur£uje pro kaºdé slovo identi�kované v textu (token) zvlá²´, a to i kdyº jde
o ustálená frazeologická spojení nebo výrazy s pomocnými slovy (nap°. spojení den za
dnem se identi�kuje jako t°i slova s atributy m/lemma den, za a den; spojení jsme s to
jsou rovn¥º t°i slova s hodnotami atributu m/lemma postupn¥ být, s a ten, spojení
tvá°il jsem se dostane také t°i hodnoty: tvá°it, být a se; spojení b¥hal mi mráz po
zádech se analyzuje pomocí p¥ti slov (tokens) s hodnotami atributu m/lemma b¥hat,
já, mráz, po a záda). Obrázek 4.6 zachycuje anotaci spojení b¥hal mi mráz po zádech
v PDT, a to jak na rovin¥ tektogramatické, tak na rovin¥ analytické.

4.9.3 Zápis povrchové formy ve valen£ním rámci

Valen£ní dopln¥ní je ve valen£ním rámci zapsáno jednak prost°ednictvím funktoru,
který zachycuje p°íslu²ný typ závislosti (viz kap. 4.6), a jednak prost°ednictvím povrcho-
v¥-syntaktické realizace, která zachycuje slovn¥druhové a morfematické vlastnosti va-
len£ního dopln¥ní (detailn¥ji v Mikulová et al., 2005, kap. 5.2.2.1. �Zápis povrchov¥-
syntaktické realizace valen£ního dopln¥ní� a kap. 10.5.1. �Zápis valen£ních rámc·�).
P°íklad (79) ukazuje úplný zápis valen£ního rámce, kde je realizace na povrchové ro-
vin¥ uvedena vºdy v závorce za názvem valen£ního dopln¥ní. V této form¥ jsou valen£ní
rámce zapisovány i v celém slovníku PDT-Vallex v p°íloze k této práci.

(79) p°ekládat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(do+2)

p°ekládat báse¬ ze ²pan¥l²tiny do £e²tiny

Zápis valen£ního rámce platí pro ty povrchové realizace (formy), které valen£ní dopln¥ní
získávají, je-li jejich °ídící sloveso uºito v aktivním tvaru. Povrchové realizace (formy),
které valen£ní dopln¥ní získávají, je-li jejich °ídící sloveso uºito v sekundárních diatezích,
se do valen£ního rámce zvlá²´ nezapisují, ale lze je odvodit na základ¥ transforma£ních
pravidel popsaných v kap. 5.3 této práce.



KAPITOLA 4. VALEN�NÍ SLOVNÍK PDT-VALLEX 78

V PDT se na rozdíl od tradi£ního zp·sobu zápisu valen£ního rámce pouºívá roz²í-
°ený, formalizovaný zápis povrchových realizací jednotlivých £len· rámce. P°esná de-
�nice tohoto zápisu je uvedena v anota£ním manuálu Praºského závislostího korpusu
(Mikulová et al., 2005). V této práci pro úplnost uvedeme jen hlavní charakteristiky
a moºnosti zápisu povrchových realizací a doplníme je p°íklady. Zárove¬ se zmíníme
o formách zápisu, které se odchylují od manuálu a pouºívají se v sou£asné verzi PDT-
Vallexu.

Zápis formy se uvádí vºdy u aktant·, u obligatorních volných dopln¥ní se zápis
povrchov¥-syntaktické realizace neuvádí, pokud se dané valen£ní dopln¥ní vyjad°uje
prost°edky obvyklými pro daný funktor. Namísto toho, aby byl v závorce za funkto-
rem explicitní zápis povrchov¥ syntaktické realizace, je závorka za funktorem prázdná.
Speciální zápis stavu (=) se nepovaºuje za zápis povrchové formy.

Na záv¥r této kapitoly (kap. 4.9.3) uvádíme °adu p°íklad·, které ilustrují jednotlivé
moºnosti zápisu formy. Odkazujeme na n¥ pr·b¥ºn¥ u popisu povrchových realizací.

4.9.3.1 Zápis povrchové závislosti

V °ad¥ p°ípad· se slovesné dopln¥ní na analytické rovin¥ nerealizuje jako jediná ato-
mická lexikální jednotka, ale má svou vlastní závislostní strukturu. V takových p°í-
padech se závislost zapisuje hranatými závorkami a sesterské uzly se odd¥lují £árkou.
Závislosti je t°eba vyzna£it zejména ve vyjád°eních pomocí p°edloºkové konstrukce, kde
se p°edloºka povaºuje z hlediska povrchové závislosti za °ídící £len, a také v popisu formy
£ástí frazeologických spojení ozna£ených funktorem DPHR. Zápis znázor¬ující závislost
vypadá následovn¥: (°ídící-uzel[závislý-uzel1,závislý-uzel2,závislý-uzel3,...]), srov. p°íklad (80).

(80) házet ACT(1) DPHR(klacek:P4,pod-1[noha:P4]) PAT(3)

házel mu klacky pod nohy

4.9.3.2 Navazování závislých uzl·

Na slovesném dopln¥ní m·ºe v souladu s de�nicí tektogramatické reprezentace záviset
dal²í uzel, který jej rozvíjí. Pokud je valen£ní dopln¥ní realizováno na povrchové (ana-
lytické) rovin¥ více neº jedním uzlem (jedná se tedy o podstrom, nebo dokonce seznam
podstrom· závislých na slovese), vzniká p°irozená otázka, na kterém uzlu z tohoto pod-
stromu má záviset realizace uzl· na n¥m závislých. Ve v¥t¥ z p°íkladu (81) slovo velké
rozvíjí patiens slovesa vid¥t, a protoºe tento patiens je realizován akuzativem, není po-
chybností o tom, ºe i na analytické rovin¥ bude uzel pro slovo velké záviset na uzlu pro
m¥sto.

(81) Libu²e.Sb vid¥la velké.Atr m¥sto.Obj.

Ve v¥t¥ v p°íkladu (82) je v²ak patiens realizován p°edloºkovou vazbou, která je na
analytické rovin¥ realizována jako podstrom se dv¥ma uzly, jedním pro p°edloºku o a
druhým (na n¥m závislým) pro substantivum matku. Z technického hlediska je tedy
t°eba jednozna£n¥ ur£it, zda uzel (tj. jeho realizace na analytické rovin¥), který závisí



KAPITOLA 4. VALEN�NÍ SLOVNÍK PDT-VALLEX 79

na patientu matka (tj. zde p°ivlast¬ovací zájmeno sv·j), má být závislý na p°edloºce
o £i na substantivu matka.

(82) Dcera.Sb se stará o.AuxP svou.Atr matku.Obj.

Pro toto ur£ení, tedy rozli²ení toho, na kterém analytickém uzlu závisí uzel zapsaný na
tektogramatické rovin¥, se v zápisu valen£ního rámce vyuºívá odd¥lova£ mezi lematem a
dal²ími charakteristikami formy. Pro odd¥lova£ se pouºívají dva znaky, bu¤ te£ka, nebo
dvojte£ka. Te£ka reprezentuje práv¥ ten uzel, na kterém má na analytické rovin¥ záviset
realizace závislého uzlu z tektogramatické roviny. Dvojte£ka se pouºívá pro v²echny
ostatní uzly, které tedy na analytické rovin¥ uº nijak rozvité nebudou. Toto rozli²ení
odd¥lova£· se v²ak bere v úvahu pouze tehdy, kdyº povrchová realizace valen£ního
£lenu má více neº jeden uzel. V opa£ném p°ípad¥ mezi t¥mito odd¥lova£i není ºádný
rozdíl, nebo´ pochybnost o rodi£i závislého uzlu nem·ºe vzniknout.

(83) starat se ACT(.1) PAT(o-1:[.4];.c;zda:[.v];jestli:[.v];aby:[.v])

V p°íkladu (83), který zde uvádíme po rozepsání zkratek a vloºení implicitn¥ p°ítom-
ných odd¥lova£·, bude tedy te£ka v povrchové realizaci patientu jednoduchou p°ed-
loºkovou vazbou uvedena aº u speci�kace pádu, zatímco u p°edloºky bude dvojte£ka.
Protoºe dvojte£ka je standardní hodnotou, nemusí se zapisovat, pokud není t°eba od-
d¥lova£ explicitn¥ uvést.40 Podobn¥ je tomu u pod°adicích spojek (v p°íkladu (83) se
jedná o spojky zda, jestli a aby), uvozujících p°íslu²nou p°edm¥tnou v¥tu. Uzly závislé
na patientu (slovese) budou i na analytické rovin¥ záviset na analytické realizaci tohoto
slovesa, nikoli na pod°adicí spojce. U ostatních forem v tomto p°íkladu je nepodstatné,
který ze dvou odd¥lova£· je uveden, nebo´ povrchová realizace je tvo°ena jen jedním
uzlem.

4.9.3.3 Zápis slovn¥druhových a morfematických vlastností

Slovn¥druhové a morfematické charakteristiky jednotlivých valen£ních dopln¥ní se za-
pisují ve velmi zkrácené form¥ za odd¥lovací symbol, kterým je te£ka nebo dvojte£ka
(o rozdílu mezi t¥mito symboly viz vý²e kap. 4.9.3.2).41 P°itom se dodrºuje toto po°adí:
slovní druh, rod, £íslo, pád, stupe¬ a shoda u p°ídavných jmen. Pokud není n¥která
z t¥chto kategorií v zápisu povrchov¥-syntaktické realizace uvedena, znamená to, ºe
tato kategorie m·ºe nabývat pro dané valen£ní dopln¥ní jakýchkoli hodnot.

40V sou£asné verzi PDT-Vallexu náleºícího k PDT 2.0 není tato konvence d·sledn¥ dodrºována.
Valen£ní rámce bude t°eba v tomto smyslu opravit. Opravy se týkají zejména frazeologických spojení,
jejichº zápis valen£ního rámce je vºdy pom¥rn¥ sloºitý, zejména pokud jednotlivé valen£ní £leny umoº-
¬ují dal²í rozvití. Problém rozli²ení odd¥lova£· obvykle nenastává u p°ímých pád· ani u p°edloºkových
vazeb zapsaných zkratkou. V t¥chto p°ípadech je uvedená konvence vºdy dodrºena.

41Formální de�nice zápisu valen£ního rámce v£etn¥ povrchové formy vyjád°ení £len· rámce (ve
formátu BNF) jsou uvedeny v manuálu pro tektogramatickou anotaci (Mikulová et al., 2005, kap.
5.2.2.1., s. 97-98 a zejména kap. 10.5.1., s. 1131 aº 1134). V této kapitole uvádíme navrhovaná roz²í°ení,
více p°íklad· a n¥které dal²í dodate£né informace, které nejsou v uvedené kapitole tektogramatického
manuálu explicitn¥ uvedeny.
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Znak Popis
a P°ídavné jméno
d P°íslovce
i �ástice
n Podstatné jméno
j Pod°adicí spojka
v Sloveso
f Sloveso v in�nitivu
c Ko°en vedlej²í v¥ty bezespojkové
s Ko°en podstromu s p°ímou °e£í
u P°ivlast¬ovací zájmeno nebo p°ídavné jméno
k Aktivní tvar slovesa∗

h Hromadnost∗

Tabulka 4.16: Zápis slovn¥druhových charakteristik (∗v PDT 2.0 nepouºito)

Pozice a symboly pro slovní druh (tab. 4.16) v²ak neozna£ují v n¥kterých p°ípadech
pouze slovní druh tak, jak je uvád¥n v morfologickém tagu. Jsou zde pouºita i zkrat-
kovitá vyjád°ení £astých komplexn¥j²ích poºadavk· a omezení na povrchové vyjád°ení
slovesa a jeho dopln¥ní; to se týká zejména symbol· f, u, c, s a nov¥ navrhovaných
symbol· k a h.

Následující p°íklady (84) a (85) ukazují pouºití t¥chto zkratek pro in�nitiv, resp. ve-
dlej²í v¥tu obsahovou bez pod°adicí spojky (jako p°edepsanou formu patientu a efektu).
Patient má formu in�nitivu nap°. u fázových sloves (za£ít, z·stat) a u °ady dal²ích slo-
ves s in�nitivní vazbou, obvykle spjatých s gramatickou kontrolou (nechat spravit boty,
poslat d¥ti spát, povolit pracovat p°es £as). Vedlej²í v¥ta bez pod°adicí spojky (zkratka
c) se fakticky li²í od prostého poºadavku na sloveso jako ko°en realizace závislého £lenu
(zkratka v) jen v tom, ºe je navíc vyºadováno vztaºné zájmeno nebo p°íslovce (kdo, co,
kam, kolik, jaký, ...) jako uvození takové vedlej²í v¥ty (Sázel se o to, kdo vyhraje p°í²tí
závod.).

(84) PAT(.f)

(85) EFF(.c)

P°íklad (86) ukazuje pouºití znaku (.s) pro ko°en podstromu s p°ímou °e£í. Zde se jedná
o formu vyjád°ení efektu. To je £asto pouºito nap°. u verb dicendi .

(86) EFF(.s)

Znak pro realizaci formou p°ivlast¬ovacího zájmena nebo p°ídavného jména p°ivlast-
¬ovacího (znak u) se pouºívá jen ve frazeologických spojení, která mohou být p°ivlast-
¬ovacím zájmenem nebo p°ivlast¬ovacím p°ídavným jménem dále rozvita (... leºel na
jeho/na²ich/svých/... bedrech), p°íklad (87). Dále se pouºívá také pro aktanty realizo-
vané sloºenými p°edloºkami, nap°. ve prosp¥ch, na stranu, na vrub, jejichº substantivní
£ást m·ºe být rovn¥º rozvita p°ivlast¬ovacím zájmenem (hovo°il v jeho/ná²/sv·j/...
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prosp¥ch, p°í£etl to na jeho/ná²/sv·j/... vrub) - p°íklady (88) a (89).

(87) DPHR(na-1[bedra:6[.u#]])

(88) PAT(...;v-1[prosp¥ch,neprosp¥ch:S4[.u#]])

(89) ADDR(3;na-1[vrub:4[.2]];na-1[vrub:4[.u#]])

Nov¥ navrºený znak k (p°íklad (90), popisující navíc 3. os. sg. slovesa se zvratným se
v p°ípadech typu pracovalo se, ozna£uje aktivní tvar slovesa (tj. jakýkoli £as42 (tense),
jakoukoli deontickou modalitu deontmod, jakoukoli modalitu slovesnou verbmod, neu-
platn¥ní diateze dispozi£ní modality (dispmod=disp0), neuplatn¥ní rezultativní diateze
(resultative=res0)). Písmeno k znamená, ºe povrchov¥-syntaktická forma slovesa ne-
smí být pasivní (druhá pozice morfologické zna£ky nesmí být s).

(90) PAT(.k$3<N>$4<S>$8<3>[se.4$2<7>/AuxR])

Znak h, rovn¥º nov¥ navrhovaný (p°. (91), v n¥mº je navíc tento znak dopln¥n poºadav-
kem na nominativ, viz dále tab. 4.19 a k ní p°íslu²ný text), reprezentuje hromadnost:
lze jej realizovat (sémantickým) plurálem, koordinací typu CONJ nebo jinou konstrukcí
s významem hromadnosti, nap°íklad skupina student·, fotbalové muºstvo apod. Tento
p°íznak se pouºívá v transformovaných rámcích pro syntakticky realizovanou recipro-
citu (kap. 5.4.7.6).

(91) ACT(.h1)

Znaky k a h nejsou v sou£asném PDT-Vallexu pouºity, jsou v²ak nezbytné pro správné
zachycení poºadavk· na formu diatezí, která se objevuje na výstupu transforma£ních
pravidel (kap. 5).

U ostatních znak· (a, d, i, n, j, v) shoda mezi vyjád°ením dopln¥ní slovesa nastává
tehdy, je-li znak pro slovní druh roven znaku uvedenému v zápisu formy dopln¥ní ve
valen£ním rámci (po konverzi na velké písmeno). Z t¥chto znak· se nejvíce pouºíval
znak pro sloveso a adjektivum.

Poºadavek na sloveso bez dal²ích omezení je v¥t²inou uveden ve speci�kaci formy
vedlej²í v¥ty s konkrétní spojkou, jak ukazují p°íklady (92) a (93). P°íklad (92) p°itom
zobrazuje rozepsanou, tj. základní formu vyjád°ení poºadavku na patient realizovaný
vedlej²í v¥tu uvozenou spojkou ºe, zatímco p°íklad (93) pouºívá notaci uvedenou v p°í-
loze B, tj. ve výpise slovníku PDT-Vallex. V tomto p°íkladu a notaci se uvedeným
zp·sobem zachycuje vyjád°ení patientu bu¤ akuzativem, nebo vedlej²í v¥tou uvozenou
bu¤ spojkou zda, nebo spojkou jestli.

(92) PAT(ºe[.v])

(93) PAT(.4;↓zda;↓jestli)

42V této souvislosti odkazujeme na skute£nosti, které jsme jiº detailn¥ popsali v manuálu pro anotaci
PDT, srov. (Mikulová et al. 2005, kap. 4.5. Gramatémy).
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Znak Popis
M rod muºský ºivotný
I rod muºský neºivotný
F rod ºenský
N rod st°ední

Tabulka 4.17: Zápis jmenného rodu

Znak Popis
S jednotné £íslo (singulár)
P mnoºné £íslo (plurál)

Tabulka 4.18: Zápis gramatického £ísla

P°íklad (94) ukazuje pouºití znaku a pro adjektivní vyjád°ení e�ektu nap°. u jednoho
z význam· slovesa brát (bral to za potvrzené).

(94) EFF(za-1[.a4])

Tabulka 4.17 ukazuje seznam moºných hodnot pro ozna£ení jmenného rodu. Tyto
hodnoty se v seznamu forem uvád¥jí (pokud by byly v·bec uvedeny) jako druhé za
odd¥lova£em formy, tj. hned za slovn¥druhovým ozna£ením (je-li p°ítomno). V tabulce
uvedené £ty°i hodnoty odpovídají znak·m, kterými se v morfologickém tagu zazna-
menává rod. Je v²ak t°eba poznamenat, ºe v morfologickém tagu se pro zaznamenání
jmenného rodu pouºívají i dal²í znaky, nebo´ n¥které z nich mohou zastupovat více
jmenných rod·. Na to je t°eba brát ohled p°i porovnávání rodové charakteristiky uve-
dené ve valen£ním rámci s charakteristikou uvedenou v anotaci. Nap°íklad je-li v mor-
fologickém tagu znak Y, který ozna£uje rod muºský bez ohledu na ºivotnost, povaºuje
se za shodný jak s ozna£ením (uvedeným u £lenu rámce) M, tak s ozna£ením I. De-
tailní seznam v²ech hodnot (znak·) jmenného rodu je uveden nap°. v manuálu pro
morfologickou anotaci (Hana et al., 2005) nebo v dokumentaci k PDT. P°íklad (95)
ukazuje obvyklé vyuºití speci�kace rodu (zejména st°edního, N, jako v tomto p°ípad¥)
ve frazeologických výrazech; zde jsme vybrali rámec pro jedno z frazeologických spojení
slovesa obrátit se (obrátit se v dobré).

(95) DPHR(v-1[dobrý.NS4])

V tabulce 4.18 jsou uvedeny hodnoty pro gramatické £íslo - p°íklady (96), (97),
(98) a (99), vesm¥s pro frazeologická spojení. Platí zde obdobné pravidlo o shod¥ mezi
znakem uvedeným v této tabulce (tj. v zápisu formy ve valen£ním rámci) a morfolo-
gickým tagem pro gramatické £íslo, kde mohou být i dal²í hodnoty: X pro libovolné
£íslo (shoduje se tedy jak se S, tak P) a hodnota D pro duál (povaºuje se za shodný se
slovníkovým ozna£ením pro plurál, P).

V p°íkladu (96) je speci�kováno S pro jednotné £íslo (a zárove¬ akuzativ, viz dále
tab. 4.19) pro slovo hlava ve spojení postavit si hlavu.
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Znak Popis
1 nominativ
2 genitiv
3 dativ
4 akuzativ
5 vokativ
6 lokál
7 instrumentál

Tabulka 4.19: Zápis morfologického pádu

(96) DPHR(hlava.S4)

V p°íkladu (97) je sloºit¥j²í výraz, jehoº sou£ástí je speci�kace nutnosti pouºití mnoº-
ného £ísla (P) pro slovo drátek ve spojeních b¥ºet jako na drátkách / jako po drátkách.

(97) DPHR(jako[na-1[drátek.P6]];jako[po-1[drátek.P6]])

V p°íkladu (98) (být na nejlep²í cest¥) je pouºit p°íznak jednotného £ísla (S) pro slovo
cesta. Poznamenejme, ºe adjektivum nejlep²í musí být také v jednotném £ísle, ale to je
zaji²t¥no p°íznakem pro shodu (#, viz dále v této kapitole odstavec o shod¥).

(98) DPHR(na-1[cesta.S6[dobrý.@3#]])

Podobn¥ je p°íznak shody uveden i v p°íkladu (99), kde indikuje shodu v mnoºném
£ísle se slovem noha ve spojení postavit se na vlastní nohy.

(99) DPHR(na-1[noha:P4[vlastní-1.#])

Morfologické pády (tab. 4.19) jsou zapsány pomocí tradi£ního £íslování. I zde forma
zápisu v rámci odpovídá zápisu pádu v morfologickém tagu s tím, ºe speciální p°ípad
nastává pouze u tagu X, který zastupuje libovolný pád a povaºuje se za shodný se
v²emi hodnotami morfologického pádu uvedeného v zápisu formy ve slovesném rámci.
Je t°eba také poznamenat, ºe pod �kódem� pro nominativ a akuzativ se skrývají i
p°ípady popsané v kap. 4.9.2.1, tj. vyjád°ení mnoºství n¥jakou p°edloºkovou konstrukcí
(po jablí£ku, na tisíc lidí apod.).

P°íklady (100), (101) a (102) ukazují nejjednodu²²í pouºití formy pro stanovení
pádu. V prvním p°ípad¥ jde o aktor v nominativu, ve druhém o patient v akuzativu
a ve t°etím o adresát v dativu. Tyto formy jsou ve slovníku pro uvedené t°i aktanty
zdaleka nej£ast¥j²í.

(100) ACT(1)

(101) PAT(4)

(102) ADDR(3)

P°íklad (103) ukazuje pouºití speci�kace pádu (zde akuzativu) ve spojení s p°edloºkovou
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Znaky Popis
@1 pozitiv
@2 komparativ
@3 superlativ

Tabulka 4.20: Zápis stupn¥ adjektiv a adverbií

vazbou (zde p°edloºka na). Je t°eba poznamenat, ºe téhoº výsledku by bylo dosaºeno
tak, ºe by se pád uvedl u p°edloºky, a u závislého £lenu, který realizuje vlastní dopln¥ní,
by se uvedl p°íznak shody (#, viz dále v této kapitole odstavec o shod¥). A£koli tato
varianta je moºná i adekvátn¥j²í, v PDT-Vallexu se pouºíval p°íznak pádu p°esunutý
ke £lenu závislému (na analytické rovin¥) na p°edloºce. O zkráceném zápisu speci�kace
pádu ve spojení s p°edloºkovou vazbou více v kap. 4.9.3.4.

(103) PAT(na-1[.4])

Speci�kace pádu se £asto pouºívá i u verbonominálních konstrukcí (funktor CPHR) a
ve frazeologických spojeních (funktor DPHR) v kombinaci s dal²ími charakteristikami,
nap°. s £íslem, rodem, slovním druhem nebo jejich kombinacemi - p°íklady (96), (97),
(94), (99) a dal²í.

Stupe¬ adjektiv a adverbií - p°íklad (104) - se nezapisuje jen £íslem, ale £íslem ve
spojení se znakem pro zaviná£ (@), aby se zamezilo zám¥n¥ s morfologickým pádem.
Znak zaviná£ (@) v zápisu t¥sn¥ p°edchází ozna£ení 1 aº 3 pro daný grada£ní stupe¬.

P°íklad (104) ukazuje pouºití superlativu (být na nejlep²í cest¥) pomocí formy @3.

(104) DPHR(na-1[cesta.S6[dobrý.@3#]])

Komparativ v PDT-Vallexu pouºit nebyl; pokud speci�kace stupn¥ u konkrétního ad-
jektiva nebo adveria chybí, je ve frazeologických konstrukcích nutno doplnit standardn¥
první stupe¬ (@1),43 nebo´ nap°íklad tvar *postavit se na vlastn¥j²í nohy není p°ípustný,
jak by bylo moºno dovodit z absence p°edpisu pro pozitiv (@1) v p°íkladu (107).

Shoda v pád¥, £ísle a rod¥ s °ídícím uzlem je ozna£ena symbolem # - p°íklady (105),
(106) a (107). Shoda se zapisuje pouze v p°ípad¥, ºe tato kategorie u obou uzl· existuje
a ºe uº není speci�kována u závislého uzlu zápisem morfologických poºadavk· na pád,
£íslo a rod.

(105) DPHR(na-1[bedra.6[.u#])

(106) ACT(.h1[jeden.#/Atv])

(107) DPHR(na-1[noha:P4[vlastní-1.#])

Vlnka (�) zna£í poºadavek na zápis p°íznaku negace v morfologickém tagu - p°íklad

43Toto je nedostatek, který bude t°eba v PDT-Vallexu v budoucnu odstranit, aby se takovéto do-
pl¬ování nemuselo pouºívat. Jinak vºdy platí, ºe není-li podmínka na n¥jakou morfosyntaktickou cha-
rakteristiku v rámci u daného £lenu speci�kována, m·ºe nabývat libovolné hodnoty (viz první odstavec
této kapitoly).
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Pozice (zápis v rámci) Kategorie
$<1> Slovní druh
$<2> Podrobné ur£ení sl. druhu, spec. slovesné kategorie
$<3> Gramatický rod
$<4> Gramatické £íslo
$<5> Pád
$<6> P°ivlast¬ovací rod
$<7> P°ivlast¬ovací £íslo
$<8> Osoba
$<9> Slovesný £as (participium)
$<10> Stupe¬ p°ídavných jmen
$<11> Negace
$<12> Slovesný rod
$<15> Varianta, styl apod.

Tabulka 4.21: Seznam kategorií (pozic tagu) vyuºitelných v zápisu $<...>

(108). Stává se tak u sloves, která bez negace daný význam (rámec) nemají, nap°. to
nev¥stí nic dobrého nebo nenechal z ní kámen na kameni. Je také pouºita u n¥kolika
význam· slovesa být a mít.

(108) -(�) ...

Pokud vý²e uvedené zápisy nesta£í k popisu morfologických poºadavk· na formu slovesa
nebo jeho dopln¥ní, je moºné dal²í poºadavky uvést formou vý£tu hodnot povolených
na konkrétních pozicích morfologické zna£ky - p°íklady (109) a (110). Zápis poºadavku
na hodnotu ur£ité pozice morfologické zna£ky za£íná symbolem $, za ním je uvedeno
£íslo pozice (1 aº 15) a následuje °et¥zec uzav°ený do ²pi£atých závorek (< a >).
Tento °et¥zec je tvo°ený práv¥ v²emi znaky, které zápis na dané pozici morfologické
zna£ky povoluje. V²echny znaky (krom¥ písmen, £íslic a spojovníku) vyskytující se
uvnit° ²pi£atých závorek musí být uvozeny zp¥tným lomítkem. Zde ov²em dochází ke
shod¥ s morfologickým tagem pouze tehdy, jestliºe se znak uvedený v morfologickém
tagu p°esn¥ shoduje alespo¬ s jedním znakem mezi ²pi£atými závorkami. To znamená,
ºe pokud chceme tímto zápisem zajistit, aby daná forma obsahovala muºský rod bez
ohledu na ºivotnost, musí se do zápisu formy uvést $3<MIYXTZ>, nebo´ muºský rod
se m·ºe �skrývat� pod v²emi t¥mito hodnotami t°etí pozice morfologického tagu.

V tabulce 4.21 uvádíme plný seznam morfologických kategorií, které lze tímto zp·-
sobem pouºít. Seznam hodnot t¥chto kategorií lze nalézt v práci (Haji£, 2004).

P°íklad (109) popisuje poºadavek na formu slovesa ve frázi st·j co st·j.44 Sloveso
stát-3 ve form¥ st·j ve svém druhém výskytu v této frázi musí mít tvar jednotného
£ísla (S) imperativu ($2<i>) ve druhé osob¥ ($8<2>) v a�rmativu $11<A>.

(109) DPHR(co-5,stát-3.S$2<i>$8<2>$11<A>)

44Tato fráze se povaºovala za frázi tvo°enou slovesem stát, i kdyº bychom jist¥ na²li argumenty pro
její za°azení jako neslovesné fráze. Ty se v²ak v PDT neanotovaly, proto byla ponechána mezi slovesy.
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P°íklad (110), který je výsledkem transforma£ního pravidla pro re�exivní diatezi (kap.
5.4.2.2), ukazuje pouºití poºadavku na konkrétní hodnotu rodu (neutrum, $3<N>)
v singuláru ($4<S>) t°etí osoby ($8<3>) u slovesa a na krátký tvar re�exivní £ástice
se ($2<7>). Tato forma bude u v²ech p°ípad· typu (ono) se koupilo (p°íli² jídla).

(110) -(.k$3<N>$4<S>$8<3>[se.4$2<7>/AuxR)

Vyk°i£ník (!) znamená, ºe daný £len rámce je sice p°ítomen v tektogramatické anotaci,
ale na povrchu nesmí být realizován - p°íklad (111).

(111) ACT(!)

I v tomto p°ípad¥ se jedná o speci�kaci pouºitou na výstupu transforma£ního pravidla
(stejného jako v p°edchozím p°ípad¥). Je zde t°eba �zakázat� povrchovou realizaci ak-
toru (výraz ono se za realizaci aktoru nepovaºuje, i kdyby byl výjime£n¥ na povrchu
vyjád°en, nap°. v mluvené °e£i).

Valen£ní rámec m·ºe být jako celek i zcela prázdný. Takový valen£ní rámec je
zapsán pomocí výrazu EMPTY. To je p°ípad mnoha sloves z oblasti po£así, nap°. pr²et,
ochladit se, tát, pra²t¥t (mrzlo aº pra²t¥lo), p°ituhnout apod.

4.9.3.4 Zkrácený zápis pro p°edloºkové vazby

V zápisech poºadavk· na ur£ité p°edloºkové vazby a na konstrukce s vedlej²í v¥tou
p°ipojenou pod°adicí spojkou se pro lep²í £itelnost (pro £tená°e) a snaz²í zápis (pro
anotátora) pouºívají zkratky.

V p°ípad¥ p°edloºkových vazeb odpovídá zkrácenému konven£nímu zápisu na+4 ne-
zkrácený zápis na-1[.4], jak je uvedeno v p°íkladech (112) a (113); zkrácenému zápisu
o+6 obdobn¥ odpovídá nezkrácený zápis o-1[.6] apod. Sloºená p°edloºka na rozdíl od se
v²ak zapí²e pouze v nezkrácené podob¥ jako v p°íkladu (114). Kompletní seznam moº-
ných zkratek pro zápis p°edloºkových vazeb je uveden v manuálu pro tektogramatickou
anotaci (Mikulová et al., 2005, kap. 10.5.5.).

(112) PAT(na+4)

(113) PAT(na-1[.4])

(114) PAT(od-1[na-1,rozdíl,.2])

P°i zápisu vedlej²ích v¥t se pouºívají p°ímo spojky, které se v nezkráceném zápisu
pouze doplní zápisem pro slovesný tvar, jenº bude na takové spojce na analytické
rovin¥ závislý. Nap°íklad závislá klauze p°ipojená spojkou ºe se zapí²e zkrácen¥ jako v
p°íkladu (115) (ºe) a nezkrácená podoba bude mít tvar ºe[.v], jak ukazuje p°íklad (116).
V této práci se ve formátu slovníku a u valen£ních rámc· pro lep²í vizuální odli²ení od
p°edloºek pouºívá p°ed takovými spojkami je²t¥ vertikální ²ipka sm¥°ující dol· (nap°.
↓ºe), tj. jako v p°íkladu (117).

(115) PAT(ºe)



KAPITOLA 4. VALEN�NÍ SLOVNÍK PDT-VALLEX 87

(116) PAT(ºe[.v])

(117) PAT(↓ºe)

4.9.3.5 Zápis analytické funkce

V n¥kterých p°ípadech zápisu formy je rovn¥º d·leºité (nap°. pro ur£ení gramatické
shody mezi predikátem a aktorem), jakou má dané dopln¥ní slovesa povrchov¥-syntak-
tickou funkci, tedy jakou má funkci na analytické rovin¥ zápisu struktury v¥ty. V sou-
£asné verzi PDT-Vallexu se tohoto typu zápisu formy pouºívá jen minimáln¥, av²ak
n¥kdy (zejména u popisu transforma£ních pravidel v této práci) se jedná o velmi d·le-
ºitou charakteristiku.

Analytická funkce se zapisuje ve valen£ním rámci za znak lomítko (/) na konec po-
pisu poºadované formy analytického uzlu slovesného dopln¥ní, jak je patrné z p°íklad·
(118), (119) a (120). Analytická funkce se p°itom zapisuje p°esn¥ v té form¥, kterou má
na analytické rovin¥ (Sb, Obj, Adv, AtvV, AuxC atd.), srov. (Haji£ et al., 2004).

(118) PAT(.k$3<N>$4<S>$8<3>[se.4$2<7>/AuxR)

(119) ACT(.h1[jeden.#/Atv])

(120) EFF(.4[jako,jakoºto:/AuxY])

Pro dosaºení shody mezi zápisem v rámci a zápisem v analytickém strom¥ (atribut
func) se tyto hodnoty musí p°esn¥ shodovat.

4.9.3.6 Alternativy povrchové realizace

Pro zápis alternativního zachycení ur£ité povrchové realizace (uzlu analytického stromu)
se pouºívá znak st°edník (;), kterým se zápisy popsané v kap. 4.9.3.1 aº 4.9.3.5 odd¥lí.
Alternativ je moºno uvést n¥kolik, tj. i více neº dv¥. Alternativní formu zápisu lze
nalézt v p°íkladech (121) a (122).

(121) PAT(.4;↓zda;↓jestli;↓c)

(122) DPHR(jako[na-1[drátek.P6]];jako[po-1[drátek.P6]])

Je t°eba pe£liv¥ rozli²ovat mezi st°edníkem jako symbolem alternativy (;) a £árkou (,),
která odd¥luje sesterské uzly ve formálním zápisu analytického stromu - p°íklad (123).

(123) DPHR(co-5,stát-3.S$2<i>$8<2>$11<A>)

Alternativa má p°itom nejmen²í �prioritu� a lze ji pouºít pouze pro alternativu kom-
pletního zápisu formy v závorce za funktorem, nikoli tedy nap°. jako jen alternativu
pro pád substantiva v p°edloºkové vazb¥ nebo v zápisu frazeologického výrazu. Proto
je v p°íkladu (122) nutné opakovat spojku jako, i kdyº je v obou alternativách (jako na
drátkách i jako po drátkách) stejná a na stejné pozici (ko°en p°íslu²ného analytického
podstromu).
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4.10 Ilustrativní p°íklady v rámci

U jednotlivých valen£ních rámc· se uvádí ilustrativní p°íklady, které zachycují n¥jaké
konkrétní lexikální napln¥ní daného rámce. P°íkladem se rozumí minimální srozumi-
telný fragment £eské v¥ty, který obvykle pochází z text· PDT. Pokud text z korpusu
obsahující sloveso s uvedeným rámcem nebyl z r·zných d·vod· (zkratky, cizojazy£ný
úryvek, apod.) vhodný pro ilustrativní p°íklad, byl um¥le vytvo°en upravený nebo zcela
nový p°íklad uºití daného rámce. P°íklad je vybrán nebo vytvo°en tak, aby uºivateli
slovníku bylo na první pohled jasné, které slovo p°íkladu odpovídá kterému funktoru v
rámci. V p°ípad¥, ºe m·ºe vzniknout pochybnost, které slovo z p°íkladu se vztahuje ke
kterému £lenu rámce, je u takového slova v p°íkladu uveden i funktor. V p°íkladech je
v¥t²inou vypu²t¥no konkrétní napln¥ní aktoru, protoºe toto valen£ní dopln¥ní je typicky
v nominativu a protoºe díky lexikalizaci ostatních valen£ních £len· nem·ºe vzniknout
pochybnost, který £len by byl ohodnocen funktorem ACT. Výjimkou je zejména p°ípad,
kdy je aktor atypicky v jiném pád¥ - pak jej v p°íkladu uvádíme.

P°íklady (124) aº (128) jsou ukázkami toho, co se vyskytuje jako ilustrativní p°í-
klady u jednotlivých valen£ních rámc·:

(124) sva°ovat ACT(1) PAT(4)

sva°uje tlakové nádoby

(125) slavit ACT(1) PAT(4;↓ºe)

slavit konec války

(126) klást ACT(1) PAT(4) DIR3()

klade knihu na st·l

(127) ptát se ACT(1) PAT(na+4;↓zda;↓jestli;↓c;.s) ADDR(2)

ptal se dcery na známky

(128) sv¥d¥t ACT(4) PAT(1)

sv¥dí ji ruka

Ilustrativní p°íklad u daného valen£ního rámce m·ºe obsahovat i jiná slovesná dopl-
n¥ní neº ta, která jsou obsaºena ve valen£ním rámci slovesa. Je to zejména v p°ípadech,
kdy p°i anotaci vznikla nejistota, jakým funktorem má být p°íslu²né slovo valen£ního
dopln¥ní slovesa ohodnoceno. Nap°íklad u slovesa rozkvést s valen£ním rámcem obsahu-
jícím pouze aktor (ACT(1)) vznikaly v pr·b¥hu anotace pochybnosti o tom, zda p°ípadné
dopln¥ní v dativu je adresát nebo benefaktor, proto druhý ilustrativní p°íklad u tohoto
slovesa obsahuje i slovo, které odpovídá benefaktoru: rodin¥.BEN rozkvetly tvá°e. První
ilustrativní p°íklad u tohoto slovesa obsahuje pouze £leny obsaºené v jeho valen£ním
rámci, jak ukazuje p°íklad (129).

(129) rozkvést ACT(1)

ulice rozkvetly
rodin¥.BEN rozkvetly tvá°e
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U p°echodného slovesa p°eplácet v p°íkladu (130) vznikaly p°i anotaci pochybnosti
o tom, zda dopln¥ní vyjád°ené p°edloºkovým pádem (o+4) je dopln¥ní míry (ohodnoceno
EXT) nebo dopln¥ní rozdílu (ohodnoceno DIFF). Z tohoto d·vodu je v ilustrativním
p°íkladu správné dopln¥ní uvedeno, i kdyº je to fakultativní volné dopln¥ní, a nejde
tedy o £len valen£ního rámce.

(130) p°eplácet ACT(1) PAT(4)

p°epláceli hrá£e o tisíce.DIFF

Dále se (op¥t zejména jako pom·cka pro anotátory) v ilustrativních p°íkladech £asto
objevovala nap°. dopln¥ní místního ur£ení, prost°edku, p°í£iny apod., jak ukazují p°í-
klady (131) aº (134).

(131) tlouci ACT(1) PAT(4)

tloukl d¥ti klackem.MEANS do zad.DIR3

(132) dostávat se ACT(1) DIR1()

dostával se z m¥sta
dostával se z domova lstí.MEANS

(133) hradit ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)

hradil mu 1000 K£ za úschovu kufr·.CAUS
za Marii.SUBS hradil 60 K£ Jirka
hradil v²e z ú£tu.MEANS

(134) chválit ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓c;.s)

chválil práci
za sniºování.CAUS sazeb ho chválili
analytici spole£nost chválí, ºe sníºila.CAUS náklady

4.11 Poznámky v rámci

Poznámky v rámci jsme vyuºili k rozli²ení význam· jednotlivých rámc·.45 Slouºí k tomu,
aby anotáto°i a uºivatelé snadn¥ji poznali, jaký význam k danému rámci p°íslu²í. Popis
významu formálními prost°edky je obtíºné, ne-li nemoºné.

V poznámce se objevují hlavn¥ synonyma, synonymní víceslovné výrazy, antonyma
nebo vidové prot¥j²ky - p°íklady (135) aº (137). Poznámka zárove¬ sloveso £asto za-
°azuje do skupiny významov¥ p°íbuzných sloves, u kterých se dá p°edpokládat, ºe by
mohla mít podobný valen£ní rámec.

Poznámky se ve výpisu slovníku uvád¥jí v závorce za slovníkovým heslem. Nejsou
povinnou sou£ástí hesla, av²ak v¥t²inou uvedeny jsou. Z°ídka se vyskytují u frazém·,
protoºe zde je význam z°ejmý uº z realizace rámce.

45Atribut pro poznámky m¥l p·vodn¥ slouºit k obecným poznámkám anotátor·. Ty v²ak byly
v pr·b¥hu anotace nakonec p°edávány jiným zp·sobem, takºe tento atribut se uvolnil pro jiné ú£ely.
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(135) hled¥t

a. hled¥t (dívat se, koukat se) ACT(1) DIR3()

b. hled¥t (zohlednit) ACT(1) PAT(na+4)

c. hled¥t (sledovat, dívat se) ACT(1) PAT(na+4;↓c)

(136) pokrýt

a. pokrýt (rozprost°ít se) ACT(1) PAT(4)

b. pokrýt (zajistit) ACT(1) PAT(4)

c. pokrýt (p°ikrýt) ACT(1) PAT(4)

(137) snímat

a. snímat (odebrat, sejmout, sundat) ACT(1) PAT(4) DIR1()

b. snímat (prohlíºet) ACT(1) PAT(4)

4.12 Vznik PDT-Vallexu a anotace PDT

PDT-Vallex (Haji£ et al., 2003; Haji£ a Ure²ová, 2003; Ure²ová, 2009 a Ure²ová, 2010)
vznikal �od nuly� p°i anotaci tektogramatické roviny Praºského závislostního korpusu.
P°ed za£átkem anotace PDT neexistoval ani slovník, ani jasná, jednoduchá pravidla pro
anotaci dat vedoucí k následné automatické extrakci slovníku. Slovník vznikal v pr·b¥hu
anotace a pomáhal anotátor·m udrºovat konzistenci p°i anotaci. Jak jiº bylo uvedeno v
úvodu kapitoly 4, východiskem pro tvorbu jednotlivých valen£ních rámc· byla valen£ní
teorie rozpracovaná Jarmilou Panevovou (Panevová, 1974, Panevová, 1977, Panevová,
1998b, Panevová, 1999a, Panevová, 2002b aj.; podrobn¥ji o valen£ní teorii FGP viz
kap. 3.5).

P°ed budováním PDT-Vallexu bylo k dispozici krom¥ teoretických prácí o valenci
ve FGP n¥kolik málo desítek valen£ních rámc· pro p°eváºn¥ jasné p°íklady. Teoretické
základy bylo t°eba p°enést do praxe a aplikovat je na velké mnoºství lingvistických
dat. Teorie samoz°ejm¥ nedokáºe stoprocentn¥ zachytit v²echny jazykové jevy bez em-
pirického výzkumu, a tak je pochopitelné, ºe praxe p°inesla °adu nových otázek, které
nebyly teoreticky zpracovány, p°esto v²ak bylo nutné je p°i anotaci °e²it. Bohuºel, p°e-
dev²ím z technických d·vod·, v pr·b¥hu anotací nebylo moºné (aº na výjimky) m¥nit
p°edem daný repertoár funktor·. Anotáto°i mohli jen upozor¬ovat na �slabá� místa te-
oretického popisu a muselo se hledat náhradní °e²ení otázek, na které dosavadní teorie
neznala odpov¥di. O n¥kterých z nich se zmi¬ujeme v práci (Ure²ová, 2005). Anotá-
to°i tak otev°eli °adu problém· pro lingvistický výzkum a p°inesli podklady pro vznik
dopl¬ujících teoretických statí k výchozí teorii valence (nap°. Lopatková a Panevová,
2006 a Lopatková a Panevová, 2007).

Vzhledem k uvedeným skute£nostem nebyla tvorba valen£ního slovníku jednoduchá.
Slovník na jedné stran¥ vycházel z p·vodní teorie a na stran¥ druhé bylo t°eba, aby
zachycoval i v²echny nové, teorií dosud nepopsané jevy, na které lingvistická data upo-
zornila. Navíc bylo t°eba pokusit se p°i°azovat funktory slovesným dopln¥ním s maxi-
mální konzistencí. Tento úkol se jeví jako jednoduchý jen na první pohled. Slovník rostl
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postupn¥ s anotací, která £asto p°iná²ela nové struktury, jeº nutily anotátory valen£ní
rámce jiº vytvo°ené bu¤ m¥nit, nebo alespo¬ dopl¬ovat. P°itom bylo t°eba odkrývat
sloºité vnit°ní vztahy mezi jednotlivými slovníkovými hesly, hledat jejich sty£né plochy
a zd·raz¬ovat jejich rozdíly, zabývat se detailním rozli²ováním význam· a nedopou²t¥t
se chyb. To v²e bylo díky paralelní tvorb¥ slovníku a anotování dat sloºitým úkolem.
Také z tohoto d·vodu nejde PDT-Vallex do hloubky (srov. kap. 4), obsahuje tém¥° vý-
lu£n¥ ta slovesa a ty jejich významy, které se vyskytly v datech, tedy ty, jejichº valen£ní
rámec musel anotátor znát, aby dokázal správn¥ anotovat jednotlivá valen£ní dopln¥ní
a dal²í dopln¥ní slovesa v anotované v¥t¥.46

Postup vzniku na²eho slovníku bychom mohli rozd¥lit do t°í fází.

1. fáze: V první fázi vzniku slovníku anotoval kaºdý anotátor samostatn¥, k dispo-
zici byly pouze pomocné seznamy sloves, které si anotáto°i vytvo°ili p°i anotaci
analytické roviny. Postupn¥ vznikaly nové seznamy, kde jiº byla zachycena slovesa
s valen£ními rámci. Nejprve existovaly papírové, pak elektronické (�wordovské�)
verze seznam·. V té dob¥ neexistovalo ºádné propojení seznam· s anota£ním
nástrojem TrEd (Pajas, 2010)47 pro anotaci na tektogramatické rovin¥.

2. fáze: V této fázi do²lo ke spojení nových seznam· sloves z PDT obsahujících va-
len£ní rámce (3 231 rámc· pro 1 412 sloves) s prvními výsledky (997 rámc· pro
332 sloves) budoucího slovníku VALLEX. Spojení umoºnilo vytvo°ení základu
pro PDT-Vallex, seznamy získaly jednak nový vzhled, notaci a formát (XML for-
mát, který je sou£ástí PDT 2.0, srov. Haji£ et al., 2006), jednak do²lo k propojení
budoucího slovníku a korpusu a k vytvo°ení anota£ního (edita£ního) nástroje pro
PDT-Vallex.48 Anota£ní nástroj umoº¬oval plnou editaci rámc·, byl velmi �exi-
bilní (anotáto°i mohli staré valen£ní rámce nahrazovat novými, libovoln¥ v nich
m¥nit údaje, pop°ípad¥ mohli i rámce a celá hesla mazat). Zejména v²ak umoº-
¬oval u kaºdého výskytu slovesa v textu (datech) p°i°adit odkaz na konkrétní,
v daném kontextu uºitý valen£ní rámec z PDT-Vallexu. B¥hem této fáze byl
slovník pr·b¥ºn¥ dopl¬ován o nová slovesa, o nové významy a jejich valen£ní
rámce. Valen£ní rámec navrºený s prvním výskytem slovesného významu v kor-
pusu nemusel být, a £asto ani nebyl, rámcem kone£ným. Ukázalo se, ºe na základ¥
jednoho p°íkladu nelze vytvo°it stoprocentn¥ správn¥ p°íslu²ný valen£ní rámec.
Stávalo se tedy, ºe valen£ní rámce bylo t°eba s anotací dal²ích p°íklad· postupn¥
dopl¬ovat a up°es¬ovat. Pouºívané uºivatelské rozhraní anota£ního nástroje pro
slovník PDT-Vallex je na obr. 4.7.49

46V PDT-Vallexu se objevují i slovesné rámce, které v PDT nejsou p°i°azeny k ºádnému slovesu (tj.
výskyt v PDT je nulový). Jedná se o n¥kolik sloves p·vodn¥ p°evzatých ze základního seznamu sloves,
ze kterého byl budován i slovník VALLEX. Dále se jedná o slovesa dopln¥ná pozd¥ji p°i anotaci p°ekladu
Penn Treebanku do £e²tiny a o slovesa, která byla dopln¥na na základ¥ analogie (dokonavé/nedokonavé
prot¥j²ky, synonyma apod.).

47http://ufal.m�.cuni.cz/~pajas/tred/
48Editor pro PDT-Vallex lze pouºívat bu¤ jako integrovanou sou£ást editoru TrEd, nebo i samo-

statn¥.
49Obrázek p°evzat z prezentace Petra Pajase na seminá°i ÚFALu z 28.11.2005.
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Obrázek 4.7: Uºivatelské rozhraní slovníku PDT-Vallex v TrEdu

3. fáze: Poslední fáze spo£ívala v �£i²t¥ní� slovníku. B¥hem anotování totiº docházelo
k vytvá°ení r·zných slovesných valen£ních rámc· r·znými anotátory. Zákonit¥
pak v záv¥ru anotování korpusu slovník vypadal velmi neuspo°ádan¥ a byl zna£n¥
nejednotný, a to p°esto, ºe organizace práce byla taková, ºe si anotáto°i pravideln¥
a v krátkém £asovém intervalu jednoho týdne nové verze slovníku vym¥¬ovali
(p°i£emº v²ichni anotáto°i m¥li ve slou£ené nové verzi k dispozici ve²keré zm¥ny
a dopl¬ky od ostatních).

S £i²t¥ním slovníku byla ov²em spjata také oprava p°i°azení valen£ních rámc· k jed-
notlivým výskyt·m sloves v korpusu. Související kontroly konzistence dat a opravy dat
byly tedy sou£ástí poslední fáze vzniku slovníku PDT-Vallex.

Do slovníku PDT-Vallex vkládal anotátor primárn¥ pouze sloveso, které je obsaºeno
v datech PDT, a vytvá°el rámce pouze pro ty jeho významy, jeº se v datech vyskytly.
K jednotlivým význam·m slovesa anotátor zapsal do slovníku p°íslu²ný valen£ní rámec
a p°íklad(y) jeho uºití. Pokud to uznal za vhodné, do poznámky mohl vloºit sloveso,
které je s daným rámcem v ur£ité relaci (synonymum, vidový prot¥j²ek apod., viz kap.
4.11).

P°i anotaci je d·leºité p°edev²ím ohodnotit funktorem ty £leny, které se v povrchové
podob¥ v¥ty vyskytly. M·ºe se proto stát, ºe valen£ní rámec slovesa ve slovníku PDT-
Vallex neobsahuje n¥které fakultativní aktanty, nebo´ je obtíºné p°i procesu anotace
nep°ítomné aktanty stanovit (nelze na n¥ pouºít ani dialogový test). Nap°. u slovesa
sníºit byly ve slovníku zpo£átku uvedeny pouze dva aktanty (ACT a PAT), a teprve aº
kdyº se p°i anotaci vyskytla konstrukce sníºit úrokovou sazbu z rekordních 500 na 50
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Obrázek 4.8: Postupné �p°ibývání� fakultativních aktant· u slovesa sníºit

procent (obr. 4.8), byl tento rámec roz²í°en o fakultativní aktanty ORIG a EFF. Valen£ní
rámec v PDT-Vallexu zárove¬ nemusí z obdobných d·vod· zachycovat v²echny morfe-
matické realizace daného £lenu rámce. Musí v²ak obsahovat ty, které se v anotovaných
textech vyskytly. Z tohoto pohledu úplné valen£ní rámce obsahuje slovník VALLEX
(Lopatková et al., 2008), p°i jehoº budování se postupuje po jednotlivých významech
slovesa a hledá se p°itom v mnohem v¥t²ím korpusu, i kdyº syntakticky neanotovaném
(kap. 3.2.4).

V pr·b¥hu anotace tedy slovník PDT-Vallex slouºil anotátor·m p°edev²ím jako
nástroj k udrºení jednotné anotace valence a konzistence p°i p°i°azování funktor·, a to
zejména slovesným dopln¥ním. P°i dokon£ování anotace PDT slouºil slovník ke kontrole
anotace a ve vydané verzi je pak slovník zdrojem valen£ní informace pouºitelné bu¤
v souvislosti s PDT, nebo i samostatn¥. Lze jej také vyuºít pro generování, automatické
p°i°azování funktor·, p°ípadn¥ pro dal²í po£íta£ové aplikace. K vyuºití PDT-Vallexu
pro automatické procedury srov. nap°. (Haji£ a Honetschläger, 2003).

Po ukon£ení anotace PDT byla valence jedním z hlavních bod· kontrol kvality
anotace. Díky anotaci kaºdého výskytu slovesa odkazem na jeho rámce v PDT-Vallexu
a díky formálnímu zápisu rámce (zejména povrchové realizace jeho jednotlivých £len·)
bylo moºno testovat, zda anotace odpovídá speci�kaci v PDT-Vallexu. V p°ípad¥, ºe
tomu tak nebylo, bylo nutno opravit bu¤ valen£ní rámce v PDT-Vallexu, nebo anotaci
v PDT, pop°ípad¥ bylo t°eba provést úpravy jak v anotaci korpusu, tak i ve slovníku.
Kontroly anotace byly náro£né zejména na programování. P°itom byl vytvo°en základ i
pro transforma£ní pravidla pro diateze, nebo´ kontroly musely zohlednit i uºití slovesa
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mimo primární diatezi. Roz²í°ené a formalizované zpracování transforma£ních pravidel
je podrobn¥ zachyceno v této práci (kap. 5).

Kontroly anotace nebyly dosud zve°ejn¥ny v ºádné publikaci, ale byly p°edstaveny
v p°edná²ce Petra Pajase v roce 2005.50 Po technické stránce byly shrnuty v dokumentu
(rovn¥º nepublikovaném), který postihuje krom¥ základu transforma£ních pravidel i n¥-
které dal²í aspekty kontrol anotace korpusu. Tento dokument proto pro úplnost v ne-
zm¥n¥né podob¥ za°azujeme jako p°ílohu A této práce.

50Materiál z p°edná²ky lze nalézt na
https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/_media/28-11-05-pajas-vallex.pdf.



Kapitola 5

Diateze

V této kapitole podrobn¥ popí²eme sekundární diateze vzhledem k pot°ebám anotace
v Praºském závislostním korpusu a navrhneme, jak z hlediska sekundárních diatezí
doplnit anotaci PDT a slovník PDT-Vallex o formální prost°edky popisu t¥chto diatezí.
Tato kapitola je rozd¥lena na £ty°i £ásti. První £ást (5.1) popisuje principy diatezí
z lingvistického hlediska. Druhá £ást (5.2) p°ibliºuje zpracování diatezí v sou£asných
valen£ních slovnících. T°etí £ást (5.3) uvádí pot°ebný formální aparát pro popis diatezí
pomocí konkrétních transforma£ních pravidel, uvedených pak podrobn¥ pro jednotlivé
diateze v poslední £ásti této kapitoly (5.4).

Zpracování sekundárních diatezí je zásadním p°edpokladem toho, aby PDT-Vallex
mohl být pouºit (mimo jiné) pro vygenerování správné formy slovesa a jeho valen£ních
dopln¥ní práv¥ v p°ípad¥ sekundárních diatezí. V této práci zpracováváme následující
typy diatezí (viz také tab. 5.1):

� aktivní (kap.5.4.1),

� pasivní opisná (kap. 5.4.2.1),

� pasivní re�exivní (kap. 5.4.2.2),

� rezultativní (kap.5.4.3),

� recipientní (kap.5.4.4),

� dispozi£ní (kap. 5.4.5),

� kauzativní (kap. 5.4.6),

� recipro£ní (kap. 5.4.7).

Navrhované úpravy se budou týkat jak anotace dat v PDT, tak slovníku PDT-Vallex.
Vycházíme z toho, ºe pro zpracování diatezí je vhodn¥j²í navrhnout obecná transfor-
ma£ní pravidla, která z kaºdého kanonického rámce v PDT-Vallexu vytvo°í pro kaºdou
(pro dané sloveso p°ípustnou) diatezi jeden nebo více rámc·, ve kterých bude forma
slovesa i jeho dopln¥ní popsána explicitn¥ (v£etn¥ explicitn¥ uvedeného typu diateze)
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a bude také p°esn¥ odpovídat form¥ pouºité a anotované v PDT. Tato transforma£ní
pravidla, i kdyº jsou aplikována na rámce ve valen£ním slovníku a jsou formulována
tak, aby v naprosté v¥t²in¥ p°ípad· byla nezávislá na konkrétní anotaci textu, mají
gramatický charakter. Jejich konkrétní implementace a zp·sob vyuºití nap°íklad p°i
kontrolách anotace nebo p°i generování v¥t a dal²ích úlohách po£íta£ového zpracování
p°irozeného jazyka bude záviset na konkrétní aplikaci (viz nap°. obr. 5.1). PDT-Vallex
bude i nadále udrºován v sou£asné podob¥, tj. budou v n¥m pouze kanonické rámce
dopln¥né o n¥kolik p°íznak· (atribut·) povolujících jednotlivé druhy diatezí.

V datech PDT (na tektogramatické rovin¥) pak bude nutno pomocí atributu (gra-
matému) slovesného uzlu uvést, jaké diatezi anotace odpovídá.

5.1 Diateze jako lingvistický jev

Pojem syntaktická transformace (syntactic transformation) p°edstavil jiº v roce 1936
Jerzy Kuryªowicz (Kuryªowicz, 1936; Kuryªowicz, 1975) a poukázal na to, ºe syntaktická
transformace nezp·sobuje zm¥nu významu syntaktické formy: �Therefore, if we take the
sentence like: Kate washes the car. and change it into passive: The car is washed by
Kate. we can notice that the second sentence has the same meaning as the �rst one.
They di�er just in terms of style.�1

V sou£asné lingvistice se termín syntaktická transformace v tomto smyslu p°íli²
nepouºívá, £asto pouºívaný termín diateze úzce souvisí s termínem slovesný rod (ge-
nus verbi) (Petr, 1986b, kap. 2.5., s. 171-179; Karlík et al., 2002), alternace (Levin,
1993), konverze (Apresjan, 1974, s. 256; Ondrejovi£, 1980; Ondrejovi£, 1981; Ondrejovi£,
1989) nebo hierarchizace (Dane² a Hlavsa, 1987). Diateze u nás teoreticky rozpracoval
zejména F. Dane² (nap°. Dane², 1985,Dane², 1971, Dane² a Hlavsa, 1987), F. �tícha
(�tícha, 1984, �tícha, 1990), P. Karlík (Grepl a Karlík, 1983); také jiº V. �milauer (�mi-
lauer, 1947) a H. B¥li£ová (B¥li£ová-K°íºková, 1976). Z pohledu indoevropské slovesné
morfologie se systému diateze a jejího vztahu k aspektu, vztahu £asu a modu v¥noval
A. Erhart (Erhart, 1989). V poslední dob¥ se diatezím v souvislosti se zpracováním
valen£ního slovníku v¥nuje Kettnerová a Lopatková (Kettnerová a Lopatková, 2009),
v souvislosti s výzkumem gramatém· Panevová a �ev£íková (Panevová a �ev£íková,
2010).

V mezinárodním kontextu se tomuto tématu v¥noval nap°íklad I. Mel'£uk (Me©-
£uk, 1987), A. A. Cholodovi£ (Cholodovi£, 1974), V. S. Chrakovskij (Chrakovskij,
1981), E. V. Padu£eva (Padu£eva, 2002, Padu£eva, 2000), V. P. Nedjalkov (Nedjal-
kov, 1983), V. A. Uspenskij (Uspenskij, 1977) nebo L. H. Babby (Babby, 1998), který
v souvislosti s výkladem diateze, alternace a paradigmatu diatezí (angl. diathesis, di-
athetic alternations, and the diathetic paradigm) upozor¬uje na to, ºe problematika
diatezí vychází p°edev²ím z výzkumu argumentové struktury v americké a ruské tradici
(nap°. Dowty, 1979 a Levin, 1993).

1Pojem transformace (jako spojení jaderných v¥t s jejich deriváty na základ¥ formálního pravidla)
bývá spojován se jménem Noam Chomsky (Chomsky, 1957). Chomskyánská generativní gramatika
ov²em p°evzala tento pojem od Zelliga Harrise (Harris, 1952).
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Diateze je chápána jako gramatická kategorie, která úzce souvisí s kategorií sloves-
ného rodu, jenº je vnímán jako jeden z prost°edk· hierarchizace propozice.2 Je de�-
nována jako �vztah mezi participanty sémantické struktury v¥ty a jim odpovídajícími
v¥tn¥£lenskými pozicemi� (Karlík et al., 2000, s. 522). Jako vztahy mezi participanty
sémantické struktury a jim odpovídajícími syntaktickými pozicemi se chápou diateze
také v Mluvnici £e²tiny (Petr, 1987, s. 233). Machá£ková (Machá£ková, 1992, s. 273)
rovn¥º hovo°í o hierarchizaci participant·: �...pod transformací propozice m·ºeme chá-
pat jevy, p°i nichº se participanty inten£ního pole p°eskupují, tj. m¥ní pozice uvnit°
predikátové struktury...� Zárove¬ zd·raz¬uje, ºe pokud dochází k tomuto p°eskupování
participant·, �m·ºe jít sice o zobrazování téºe situace, p°itom v²ak i o zm¥nu slovesného
významu.�

Na bázi hierarchizace propozice se rozli²ují diateze primární (základní) a diateze
sekundární (odvozené). Tato klasi�kace se vztahuje na syntakticko-sémantickou struk-
turu v¥ty. Struktury obsahující diateze sekundární se chápou jako struktury odvozené
od struktur obsahujících diateze primární, a jsou proto popisovány jako jejich r·zné
transformace. Za primární diatezi jsou povaºovány p°ípady, kdy je uºito slovesa v ur-
£itém, aktivním tvaru. Podle práce (Karlík et al., 2002, s. 112) se za primární diatezi
obvykle pokládá ta diateze, která v rámci dané mnoºiny konkuren£ních struktur ob-
sahuje maximální po£et potenciálních aktant·, p°i£emº sémantický subjekt obsazuje
levovalen£ní syntaktickou pozici podm¥tu. Konkuren£ní struktury, v nichº sémantický
subjekt zaujímá bu¤ objektovou pozici, nebo není lexikáln¥ vyjád°en, se pak povaºují
za diateze sekundární. Sekundární diateze lze také charkterizovat pomocí morfosyntak-
tické formy: v £e²tin¥ bývají signalizovány speci�ckými formálními ukazateli, projevu-
jícími se zvlá²t¥ ve form¥ ur£itého slovesa, která umoº¬uje odsunout agens z pozice
subjektu (podm¥tu) (Petr, 1987, s. 234). R·zné stupn¥ odsunutí agentu ze subjektové
(podm¥tové) pozice se ozna£ují jako deagentizace a p°íslu²né syntaktické konstrukce
jako deagentní (Petr, 1986b, s. 171; Karlík, 1996).

Dane² (1985) rozli²uje diateze rodové a nerodové. Rodové diateze spojuje p°edev²ím
s pasivem slovesa (trpným rodem) a zabývá se zejména pasivní diatezí recipientní (s.
33). Z diatezí nerodových se zabývá zejména typem sémantické alternace (vybrat dopisy
ze schránky - význam �vzít n¥co odn¥kud� vs. vybrat schránku - význam �vyprázdnit
n¥jaký uzav°ený prostor�). U nerodových diatezí je obtíºné stanovit, která z nich je
primární a která sekundární (Dane², 1985, s. 57).

Karlíkova (Karlík et al., 2000, s. 522) klasi�kace diatezí rovn¥º nerozli²uje primární
a sekundární diateze, ale diateze subjektové a diateze objektové. Podstatou diatezí
subjektových je moºnost umístit r·zné sémantické participanty do pozice subjektu.
Podle Karlíka mají tyto diateze z hlediska celkové stavby v¥ty centrální d·leºitost.
V pozici subjektu m·ºe být umíst¥n participant ozna£ený v teorii FGP jako aktor,
patient nebo adresát:

2Pojem diateze pochází z °e£tiny, kde tato kategorie ozna£uje �zp·sob existence�. Staro°ecký �zp·-
sob existence� mohl být ve v¥t¥ realizován t°emi zp·soby: jako £inný (energetiké diathesis), st°ední
(mesé diathesis) nebo trpný (pathétiké diathesis). Tato tradice pokra£uje aº do dne²ních dn·, kdy se
je²t¥ dosti £asto pojm· diateze a rod uºívá jako synonym (podle Kvitová, 2007).
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� aktor - �editel slíbil Petrovi odm¥nu.

� patient - Odm¥na byla °editelem slíbena Petrovi.

� adresát - Petr má od °editele slíbenu odm¥nu.

Podstatou diatezí objektových je podle Karlíka moºnost umístit r·zné sémantické
sloºky do pozice objektu. V pozici podm¥tu z·stává týº participant. Karlíkova sé-
manticky charakterizovaná de�nice objektové diateze odpovídá Dane²ovým nerodovým
diatezím, popsaným v práci (Dane², 1985).

V pozici objektu m·ºe být nap°íklad:

� místo, kam se v¥c p°esouvá - Petr napustil vanu vodou.

� p°esouvaná v¥c - Pater napustil vodu do vany.

Jinak klasi�kuje diateze Kettnerová a Lopatková. Autorky je zprvu ozna£ovaly jako tzv.
g-diateze a s-diateze (Kettnerová a Lopatková (2009)), pozd¥ji (Kettnerová a Lopat-
ková, 2010) se p°iklonily k popisným termín·m gramatické, syntaktické a sémantické
diateze. Hlavní rozdíl mezi t¥mito skupinami diatezí vidí autorky v tom, ºe gramatické
diateze jsou ukotveny v gramatické struktu°e, zatímco sémantické diateze v lexikáln¥-
sémantické struktu°e v¥ty. P°íznakový £len gramatické diateze je podmín¥n uºitím spe-
ci�ckého gramatického významu slovesa, zatímco sémantické diateze jsou realizovány
zm¥nou lexikální jednotky slovesa.3 Z hlediska zm¥n ve valen£ní struktu°e slovesa jsou
zm¥ny v rámci v p°ípad¥ gramatických diatezí omezeny na morfematické formy va-
len£ních dopln¥ní, zatímco u sémantických diatezí se zm¥ny mohou týkat po£tu i typu
valen£ních dopln¥ní, v£etn¥ jejich morfematické formy.

Jak uº jsme uvedli na za£átku této kapitoly, cílem p°edkládané práce je zabývat se
diatezemi vzhledem k pot°ebám anotace PDT. V souvislosti s tímto cílem pot°ebujeme
popsat zejména morfosyntaktické zm¥ny realizace valen£ních dopln¥ní, a nebudeme se
tedy dále zabývat diatezemi charakterizovanými sémanticky.4

Pomineme-li diateze sémanticky podmín¥né a shrneme-li vý²e uvedené, mezi sekun-
dární diateze se °adí následující konstrukce:

� konstrukce s opisným nebo s re�exivním pasivem5 (pasivní diateze), nap°. D·m
byl stav¥n (zedníky). D·m se staví.

3Autorky se p°iklán¥jí k terminologii, která je b¥ºná v anglicky psané odborné literatu°e, kde je
termínem ,lexical unit` ozna£ován koncept odpovídající základní lexikální jednotce (viz Cruse, 1986).

4Viz vý²e diateze objektové (Karlík et al., 2000, s. 522) a diateze nerodové (Dane², 1985, s. 51).
Tento typ diatezí navíc ani nelze jednodu²e rozd¥lovat na primární a sekundární, srov. (Ondrejovi£,
1989, s. 31): �...niet ozajstnej moºnosti jednu z týchto kon²trukcií chápa´ ako základnú a druhú ako
odvodenú od nej.,� coº je pro na²e pot°eby popisu morfosyntaktických zm¥n pot°ebné.

5Re�exivní pasivum je poslední dobou ozna£ováno podobn¥ jako nap°. i dispozi£ní diateze, mít +
participium trpné, dostat + participium trpné, konstrukce dát/nechat + in�nitiv spí²e jako deagentní
diateze (�tích·v termín �re�exivní deagentiv �, �tícha, 1988). Tradi£n¥ se re�exivní pasivum °adilo k pa-
sivní diatezi zejména proto, ºe pro oba typy pasiva platí, ºe konatel d¥je je odsunut z pozice subjektu.
Rozdíl mezi t¥mito typy pasiva najdeme v tom, ºe u re�exivního pasiva není nikdy obsazena pozice
konatele d¥je, zatímco u opisného pasiva m·ºe (ale nemusí) být tato pozice obsaºena. K deagentizaci,
dekauzativizaci a rezultativizaci srov. nap°. (�tícha, 1988), (Karlík, 1996).
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� konstrukce s formou �mít/být + participium trpné� (rezultativní diateze), nap°.
Chlapec má dost vyd¥láno. Lavi£ka je nat°ena.

� konstrukce s dispozi£ní modalitou (dispozi£ní diateze), nap°. D¥jepis se mu stu-
duje obtíºn¥. Dnes se mu plave dob°e.

� konstrukce s formou �nechat/dát + in�nitiv� (kauzativní diateze), nap°. Nechala
si nast°íkat auto namodro.

� konstrukce s formou �dostat/mít + participium trpné� (recipientní diateze), nap°.
Pracovník kone£n¥ dostal p°idáno. Dcera má (od rodi£·) slíbeno, ºe dostane nový
mobil.

Jak uvádí �ermák (�ermák, 1997, s. 190), dal²í v¥tvení stup¬· diateze obsahuje také
vztahy vzájemnosti (reciprocity) a zvratnosti (re�exivity).6

Problematika diatezí je velmi sloºitou oblastí, která je komplikována také tím, ºe
jednotlivé typy diatezí se mohou u jednoho slovesa v omezené mí°e kombinovat, nap°.
recipro£ní diateze (u neagentní reciprocity)7 s pasivizací: Centrála banky od 1. ledna
formáln¥ spojila pobo£ku v Praze s pobo£kou v Beroun¥. → Centrála banky od 1. ledna
formáln¥ spojila pobo£ky v Praze a Beroun¥. → Pobo£ky v Praze a Beroun¥ byly cent-
rálou banky formáln¥ spojeny od 1. ledna.8

5.2 Diateze z pohledu valen£ních slovník·

Existující valen£ní slovníky pro £e²tinu, a to jak ti²t¥né (Svozilová et al., 1997; Lo-
patková et al., 2008), tak i elektronické (zejm. Lopatková et al., 2007; Skoumalová,
2001; Pala a �eve£ek, 1997; Hlavá£ková et al., 2006), obsahují (pokud v·bec) pouze
kanonické tvary valen£ních dopln¥ní uºité v primární diatezi a s výjimkou slovníku
H. Skoumalové9 explicitn¥ nezachycují tvary dopln¥ní, které vzniknou uºitím slovesa
v sekundárních diatezích.

Ve slovníku VALLEX (Lopatková et al., 2007) jsou, jak jiº bylo °e£eno v kap.
3.2.4, uvedeny dva typy diatezí, reciprocita a re�exivní pasivum, a to v tom smyslu, ºe
u rámce je ve slovníku zachyceno, zda v daném slovesném významu je p°íslu²ná diateze
p°ípustná. U reciprocity jsou zachycena i ta slovesná dopln¥ní, kterých se reciprocita
týká. Informace o form¥ ale ve slovníku ani v doprovodné dokumentaci není. Nicmén¥

6V na²em p°ístupu (kap. 5.3 a dále) pracujeme s diatezemi uvedenými v tabulce 5.1; ty zahrnují
vý²e uvedené typy v£etn¥ reciprocity.

7Neagentní reciprocitou se rozumí taková konstrukce, ve které do vztahu reciprocity vstupují jiné
v¥tné £leny neº agens (aktor), tj. nap°íklad patient a adresát.

8Cht¥li bychom zde upozornit, ºe tato práce si neklade za cíl podat ucelený detailní pohled na
problematiku diatezí v systému £eského jazyka, ale v¥nuje se diatezím zejména z pohledu zpracování
v PDT-Vallexu a PDT. Podrobné zpracování diatezí a alternací £tená° nalezne v p°ipravované knize
o syntaxi (Panevová et al., in prep.).

9O zpracování pravidel zm¥n (transformací) povrchové realizace se pro ú£ely konverze rámc· ze sys-
tému slovníku Brief do systému zaloºeného na Funk£ním generativním popisu pokusila H. Skoumalová
(Skoumalová, 2001). Tato pravidla ale nebyla extenzivn¥ ov¥°ena na korpusu.
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auto°i slovníku VALLEX na diatezích intenzivn¥ pracují (viz Kettnerová a Lopatková,
2009 a Kettnerová a Lopatková, 2010).

Pro automatické zpracování jazyka (stejn¥ jako pro ov¥°ení vlastního teoretického
popisu jazyka) v²ak pot°ebujeme zachytit v²echny povrchov¥-syntaktické údaje, tj.
i údaje o syntaktické, lexikální a morfematické realizaci jednotlivých dopln¥ní jak v pri-
mární diatezi, tak i v diatezích sekundárních.

Slovník PDT-Vallex °e²í tento problém tak, ºe u kaºdého valen£ního rámce je uve-
den pouze kanonický rámec, tj. úplný a formalizovaný popis toho, jak mají valen£ní
dopln¥ní být povrchov¥ vyjád°ena v primární diatezi (srov. kap. 4.3.2). To znamená,
ºe jsou zde uvedeny pouze ty povrchov¥-syntaktické realizace, které daná valen£ní do-
pln¥ní mají p°i uºití slovesa v aktivním tvaru. Pokud jsou v²ak v korpusu pouºity
sekundární diateze (pasivum opisné a re�exivní, diateze rezultativní a dispozi£ní a re-
ciprocita), forma vyjád°ení valen£ních dopln¥ní neodpovídá kanonické form¥ uvedené
v p°i°azeném valen£ním rámci, a nap°íklad p°i generování v¥t bychom tedy pro tyto
sekundární diateze vytvo°ili nesprávnou formu. Pravidelné zm¥ny forem se °e²í navr-
ºenými transforma£ními pravidly . Tato transforma£ní pravidla byla ve zjednodu²ené
form¥ publikována v práci (Ure²ová a Pajas, 2009), kde jsme se zabývali p°edev²ím
kontrolou konzistence anotace diatezí.

V následující kapitole uvedeme roz²í°ený podrobný popis transforma£ních pravidel,
který na tento problém nahlíºí nejen z hlediska kontroly konzistence manuální anotace,
ale i obecn¥ji.

5.3 Transforma£ní pravidla pro diateze

V této kapitole popí²eme obecn¥ pot°ebný formální aparát pro popis diatezí pomocí
transforma£ních pravidel. Konkrétní pravidla pro jednotlivé diateze jsou popsána v kap.
5.4, kde pro ilustraci uvádíme i p°íklady konkrétních transformovaných rámc· a p°í-
klady anotace diatezí v PDT.

Obecné schéma (jedno z n¥kolika moºných) pouºití transforma£ních pravidel je za-
chyceno na obrázku 5.1 (p°i aplikaci na generování v¥t). Podle tohoto schématu se nej-
prve vybere kanonický rámec podle významu slovesa v tektogramatické reprezentaci a
poté se tento rámec transformuje pomocí transforma£ních pravidel pro tu diatezi, která
je atributy (gramatémy) uvedenými v tektogramatickém strom¥ poºadována. Výsledný
rámec je pak moºno p°ímo pouºít pro povrchovou realizaci slovesa a jeho valen£ních
dopln¥ní. P°itom se pouºijí i dal²í obecná pravidla pro budování povrchové podoby celé
v¥ty. Transformované rámce lze podobn¥ vyuºít i pro kontroly anotace.

Diateze zpracované v této práci jsou uvedeny v tabulce 5.1.10

Postup popsaný v p°edchozím odstavci p°edpokládá, ºe víme, jakou diatezi chceme
pouºít. Znamená to, ºe jiº v samotné reprezentaci v¥ty na tektogramatické rovin¥ musí
být zachyceno, která z diatezí byla vybrána. V popisu jednotlivých diatezí tedy uvedeme
nejen to, jak se má transformovat valen£ní rámec pro danou diatezi, aby odpovídal

10Jak zd·vod¬ujeme v kapitole 5.4.6, kauzativní diateze jsme se rozhodli do formálního systému
transforma£ních pravidel nezavád¥t (coº je i v souladu se sou£asným stavem anotace PDT).
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Obrázek 5.1: Moºné schéma aplikace transforma£ních pravidel uºitých p°i aplikaci na
generování v¥t

Typ diateze Ozna£ení
Primární active

Pasivní
opisná passive
re�exivní reflpas

Rezultativní
být + participium trpné result-copula

mít + participium trpné
(ACT=Sb) result-sb
(ACT 6=Sb) result-nonsb

Recipientní recipient
Dispozi£ní dispositional
Kauzativní n/a
Reciprocita reciprocal-X-Y

Tabulka 5.1: Typy diatezí zpracovaných v této práci a jejich ozna£ení (X a Y zastupují
jakoukoli dvojici funktor· z valen£ních rámc·)
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Typ diateze PDT-Vallex PDT 2.0 (TR) Anotace dat
Primární active explicitn¥ se neanotuje diatgram=act

Opisné pas. passive explicitn¥ se neanotuje diatgram=pas
Re�. pas. reflpas explicitn¥ se neanotuje diatgram=deagent

Rezult.+být result-copula explicitn¥ se neanotuje diatgram=res1
Rezult.+mít
(ACT=Sb)

result-sb
resultative=res1 diatgram=res2

Rezult.+mít
(ACT 6=Sb) result-nonsb

Recipientní recipient explicitn¥ se neanotuje diatgram=recip
Dispozi£ní dispositional dispmod=disp1 diatgram=disp
Kauzativní n/a explicitn¥ se neanotuje n/a
Reciprocita reciprocal-X-Y anotuje se nep°ímo diatsynt=...

Tabulka 5.2: Navrhované typy diatezí ve slovníku PDT-Vallex (podle této práce),
sou£asná anotace v PDT 2.0 a návrh budoucí anotace dat (podle Panevová a

�ev£íková, 2010)

povrchovému vyjád°ení této diateze, ale popí²eme i to, jak jsou v sou£asné reprezentaci
v¥t na tektogramatické rovin¥ PDT 2.0 diateze indikovány, pop°ípad¥ navrhneme, jak
by indikovány být m¥ly.

V budoucnu by m¥la být tektogramatická anotace v tomto sm¥ru bohat²í. Dopln¥ní
verbálních gramatém·, v£etn¥ gramatém· pro zachycení pouºitých diatezí v korpusu,
navrhuje £lánek (Panevová a �ev£íková, 2010). Autorky navrhují pro slovesné diateze
dva gramatémy: gramatém diatgram, který pokrývá námi popisované sekundární dia-
teze krom¥ diateze kauzativní a recipro£ní, a gramatém diatsynt, který by m¥l zachy-
tit reciprocitu. Konkrétní realizaci gramatému (jeho hodnoty) diatsynt v²ak autorky
neuvád¥jí. Je t°eba poznamenat, ºe v této práci uvedená transforma£ní pravidla se apli-
kují na hesla slovníku, zatímco navrhované gramatémy diatgram a diatsynt se týkají
anotace dat.

V p°edchozí kapitole jsme uvedli, ºe d·vodem pro existenci transforma£ních pra-
videl je fakt, ºe zm¥ny povrchových forem valen£ních dopln¥ní sloves, které probíhají,
vstupuje-li sloveso do jiné neº primární (aktivní) diateze, nejsou zaznamenané ve va-
len£ních rámcích v PDT-Vallexu. Zejména formy pro sekundární diateze, jako je diateze
pasivní re�exivní, pasivní opisná, rezultativní, dispozi£ní a diateze reciprocity, nejsou
ve slovníku PDT-Vallex p°ímo vypsány, ale je nutné je získat práv¥ prost°ednictvím
transforma£ních pravidel popsaných níºe.

Pravidelné zm¥ny v povrchov¥-syntaktické realizaci nezaznamenávané ve valen£-
ním rámci £áste£n¥ popisujeme jiº v anota£ním manuálu (Mikulová et al., 2005, kap.
5.2.2.3.). V této práci uvádíme krom¥ p°íklad· a t°íd¥ní diatezí na jednotlivé pod-
typy navíc i formální pravidla. Tato formální pravidla pro transformaci diatezí mají
následující vlastnosti:

� do transformovaného rámce se d·sledn¥ji neº v práci (Ure²ová a Pajas, 2009)
zapisují (nezávisle na hodnotách atribut· konkrétního uzlu tektogramatického
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stromu se slovesem) i poºadavky na formu vlastního slovesa a jeho valen£ních
dopln¥ní;

� výsledné transformované rámce vºdy obsahují i informaci o tom, ke které diatezi
se vztahují;

� primární diateze je z formálního hlediska povaºována za rovnocennou diatezím
sekundárním (i kdyº zde samoz°ejm¥ nejde o transformaci rámce v pravém slova
smyslu: pouze se dopl¬ují informace tak, aby dal²í zpracování mohlo p°istupovat
k transformovaným rámc·m jednotn¥ z hlediska obsahu i formátu).

P°estoºe pravidla popsaná v následující kapitole roz²i°ují a zp°es¬ují repertoár instrukcí
pro anotování PDT,11 neobsahují v²echny jevy, které se za diateze v literatu°e ozna£ují.
P°ehled typ· diatezí zpracovaných v této práci najdeme, jak jiº bylo °e£eno, v kap. 5 a
v tabulce 5.1.12 V této práci postupujeme tak, abychom zajistili pravidla zejména pro
jevy, které se vyskytly v PDT. Zárove¬ se snaºíme o roz²í°ení pravidel tam, kde s vy-
sokou pravd¥podobností o£ekáváme jejich moºné pouºití v p°ípadných nových verzích
PDT nebo v po£íta£ových aplikacích (tj. v systémech zpracování p°irozeného jazyka).

Je t°eba poznamenat, ºe námi popisovaná pravidla nijak neberou v úvahu nerodové
diateze (alternace), popisované nap°íklad u Levinové (Levin, 1993, u nás viz práce Kett-
nerová a Lopatková, 2009), nebo´ p°i anotaci PDT a tvorb¥ PDT-Vallexu se pro tento
typ alternací vytvá°ely nezávislé rámce s explicitn¥ zachycenou formou pro valen£ní
dopln¥ní v kaºdé alternující diatezi, coº pro zvolený typ anotace posta£uje.

Jak jiº bylo °e£eno, v PDT-Vallexu zatím není u jednotlivých valen£ních rámc·
informace o tom, zda a p°ípadn¥ v jakém kontextu lze kterou diatezi pouºít. Nap°í-
klad je z°ejmé, ºe opisná pasivní diateze se zpravidla nepouºívá u intranzitivních sloves
(*Na ºidli je sezeno bratrem.), podobn¥ od sloves nedokonavých zpravidla nelze vytvo-
°it posesivní rezultativ (*Má chozeno po dom¥ celou noc.). Zatímco u t¥chto diatezí by
bylo moºno �zakázané� t°ídy sloves relativn¥ snadno identi�kovat z obsahu valen£ního
rámce a z dal²ích atribut· (tj. z existence PAT(.4) v rámci,13 z p°íznaku dokonavosti14),
v jiných p°ípadech záleºí p°ímo na slovese, zda se v dané diatezi vyskytuje. To se stává
zejména u reciprocity (*Já a moje rýma jsme se vylé£ili., *Sestra se s dovolenou strávily
v �ecku.). Jedná se v²ak o jistou ²kálu v p°id¥lení moºnosti reciprokalizace (k termínu
srov. 5.4.7.4 ) pro jednotlivá valen£ní hesla. Zatímco první uvedený p°ípad si lze p°ed-
stavit v kontextu dvou léka°· navzájem se lé£ících jako smysluplný, druhý p°ípad si

11V sou£asném PDT nebyly diateze nijak anotovány, anotátor·m tedy popis pravidelných zm¥n
v povrchov¥-syntaktické realizaci diatezí uvedený v anota£ním manuálu slouºil jen jako pom·cka pro
p°i°azení p°íslu²ného valen£ního rámce v p°ípadech, kdy povrchov¥-syntaktické realizace forem neod-
povídaly formám uvedeným v kanonickém valen£ním rámci.

12Jde zejména o rozli²ení posesivního a prostého rezultativu a n¥které jemn¥j²í rozdíly v recipro-
cit¥. Stejn¥ tak zpracování kauzativní diateze je zjednodu²eno, nebo´ její anotace v PDT (dva uzly:
jeden pro sloveso �pomocné� a jeden pro sloveso významové) transformaci rámce významového slovesa
nevyºaduje.

13Situace je ov²em sloºit¥j²í, ani n¥která tranzitivní slovesa pasivní diatezi netvo°í: nap°. stát (o pen¥-
zích), dostat,mít (vlastnit) a dal²í. Podrobn¥ji o n¥kterých podmínkách tvo°ení diatezí viz (Skoumalová,
2002, s. 35).

14Ten ov²em v PDT-Vallexu, na rozdíl od VALLEXU, chybí.
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Typ result-nonsb

Podm. ACT(1) & ADDR(3)

Akce
PRED: add(.$2<s>[mít])
ACT: replace(.1 → .7;od-1[.2])
ADDR: replace(.3;pro-1[.4] → .1), oblig(yes)

Obrázek 5.2: P°íklad transforma£ního pravidla

lze v tém¥° jakémkoliv kontextu p°edstavit opravdu jen obtíºn¥ (srov.Panevová a Mi-
kulová, 2007). Formáln¥ v²ak vytvá°ení reciprocity podle dále popsaných pravidel nic
nebrání.

5.3.1 Kompozice transforma£ních pravidel

V této práci si neklademe za cíl °e²it téma akceptovatelnosti diatezí pro jednotlivá
slovesa nebo jejich sémantické t°ídy. Chceme jen poskytnout návod, jak správnou
formu diateze vytvo°it, pokud je daná diateze akceptovatelná. P°itom n¥která obecná
(zejména syntaktická) omezení jsou v transforma£ních pravidlech obsaºena implicitn¥
(nap°. poºadavek tranzitivity je implicitn¥ - s výhradami uvedenými vý²e - p°ítomen,
jestliºe podmínka v transforma£ním pravidle obsahuje funktor s akuzativní formou,
nap°. PAT(.4)).

Akceptovatelnost diateze musí být ve slovníku uvedena jednotliv¥ u kaºdé lexikální
jednotky (rámce). Tak tomu v sou£asném PDT-Vallexu není, pravidla uvedená v této
práci budou tedy �nadgenerovávat�, dokud tato informace nebude do slovníku dopln¥na.
Do jisté míry bude p°itom moºno vycházet ze slovníku H. Skoumalové (Skoumalová,
2001), která tuto informaci u n¥kterých sloves uvádí, a ze slovníku VALLEX (Lopatková
et al., 2007), který konzistentn¥ uvádí akceptovatelnost alespo¬ re�exivního pasiva a
reciprocity.

Jádrem transforma£ních pravidel pro diateze je zm¥na formy (povrchové reali-
zace) slovesa i jeho dopln¥ní. Formální speci�kace povrchové realizace (nap°íklad (.4),
(.f), (od-1[.2]), (.$2<s>[mít]), (.kNS$8<3>[se:4$2<7>/AuxR])), pouºívané v hojné mí°e
v následujím textu i p°íkladech a obrázcích, jsou podrobn¥ popsány v kapitole 4.9.

Kaºdé transforma£ní pravidlo (p°íklad viz obr. 5.2)15 má vºdy t°i hlavní £ásti:

1. Typ diateze (nebo jejich kombinace), ke které (kterým) se pravidlo vztahuje. Ozna£ení
typu diateze (diatezí) je pak nedílnou sou£ástí kaºdého (výstupního) transformovaného
rámce. Pokud na vstupu jiº informace o typu diateze byla, nový typ se vºdy p°idává
(vstupní typ se neodstra¬uje). Zopakujme, ºe typy diatezí, které rozli²ujeme v této
práci, jsou uvedeny v tabulce 5.1.

15Zkratku PRED v transforma£ních pravidlech pouºíváme z d·vodu lep²í £itelnosti tam, kde v sou-
£asném PDT-Vallexu �guruje znak �dlouhá poml£ka�. Tato zkratka funguje pouze jako ozna£ení toho,
ºe následný zápis £ásti pravidla se týká povrchové realizace slovesa (predikátu). Je samoz°ejmé, ºe
v tektogramatické i analytické reprezentaci m·ºe mít sloveso vcelku libovolný funktor, nejen PRED,
resp. Pred.
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P°íklad zápisu typu diateze v hlavi£ce transforma£ního pravidla:

Typ result-nonsb

2. Seznam p°episovacích pravidel (kap. 5.3.2). Vstupem je jeden rámec a výstupem
seznam rámc· (který m·ºe být i prázdný, tj. p·vodní rámec je vymazán).

P°íklad p°episovacího pravidla (ve tvaru podmínky a seznamu akcí):

Podm. ACT(1) & ADDR(3)

Akce
PRED: add(.$2<s>[mít])

ACT: replace(.1 → .7;od-1[.2])

ADDR: replace(.3;pro-1[.4] → .1), oblig(yes)

3. Seznam skupin pravidel, která se je²t¥ mají uplatnit na výstupní (transformované)
rámce, zapsaných formou→{Typ-diateze}. Nemusí být p°itom uvedena ºádná taková
skupina. Tímto odkazem se °e²í kombinace více diatezí. Typ-diateze nemusí být jen
jedním z typ· diatezí z tabulky 5.1, ale m·ºe identi�kovat speciální skupinu pravidel
(viz nap°. spole£ná pravidla pro v²echny typy diatezí na konci této kapitoly). Uplat-
n¥ním t¥chto pravidel se jiº jednou transformovaný rámec neodstra¬uje. P°íkladem
takovéhoto °et¥zení transforma£ních pravidel m·ºe být posloupnost v¥t Jirka seznámil
Janu s Pavlem.→ Jirka seznámil Janu a Pavla.→ Jana a Pavel byli seznámeni Jirkou.
V uvedených v¥tách bylo sloveso seznámit postupn¥ transformováno na reciprocitu a
poté je²t¥ bylo uplatn¥no pasiviza£ní transforma£ní pravidlo.

P°íklad hlavi£ky pravidla, ve které je uvedeno ozna£ení skupiny pravidel, která se mo-
hou je²t¥ uplatnit na výstup daného pravidla (zde se pravidlo pro opisné pasivum
uplat¬uje po aplikaci recipro£ních pravidel):

Typ reciprocal-PAT-ADDR →{passive}

5.3.2 P°episovací pravidla pro valen£ní rámec

Kaºdé p°episovací pravidlo se dále d¥lí na dv¥ £ásti:
1. Podmínku (Podm.) na tvar vstupního rámce ve tvaru logického výrazu sloºeného
z elementárních podmínek speci�kujících, co musí (nebo naopak nesmí) být nutn¥ spl-
n¥no ve vstupním rámci (funktory, speci�kace formy nebo forem), aby p°episovací pra-
vidlo, resp. jeho ak£ní £ást, mohlo být aplikováno (viz kap. 5.3.2.1). Pomocí podmínky
lze testovat i informaci o reciprocit¥ zapsané (v budoucnu) ve slovníku u daného va-
len£ního rámce a také i to, zda se pravidlo aplikuje na výstup jiného pravidla.

P°íklad podmínky v transforma£ním pravidle z obr. 5.2:

Podm. ACT(1) & ADDR(3)
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2. �Ak£ní� £ást (Akce), tj. posloupnost modi�ka£ních pravidel pro tvorbu výstupních
rámc·; pro kaºdý výstupní rámec (nebo pro jeho vymazání - zru²ení) se pouºije zvlá²tní
sada t¥chto pravidel (viz kap. 5.3.2.2).

P°íklad ak£ní £ásti v transforma£ním pravidle z obr. 5.2:

Akce
PRED: add(.$2<s>[mít])

ACT: replace(.1 → .7;od-1[.2])

ADDR: replace(.3;pro-1[.4] → .1), oblig(yes)

Modi�ka£ní pravidla odkazují pomocí ozna£ení funktor· na £leny vstupního rámce
a obsahují p°esný popis toho, jak se zachází s formou valen£ních dopln¥ní. To znamená,
ºe modi�ka£ní pravidla popisují, zda se mají údaje o form¥ p°íslu²ného £lenu vstupního
rámce v transformovaném rámci zachovat, zm¥nit £i vymazat. P°itom lze modi�ka£-
ními pravidly p°idat i nové £leny rámce, nebo lze jejich pomocí stávající £leny rámce
zcela z rámce vymazat. K tomuto p°ípadu (p°idání nebo odebrání £lenu rámce) by sice
nem¥lo teoreticky dojít (v této práci uvedené diateze jsou diatezemi gramatickými ve
smyslu práce (Panevová a �ev£íková, 2010); v gramatických diatezích by se nem¥l m¥nit
po£et a typ funktor·), av²ak není tomu tak vºdy. V n¥kterých rámcích v PDT-Vallexu
nebyla zejména n¥která volná dopln¥ní ozna£ena jako obligatorní, a proto se do rámce
nedostala, a£koli v sekundárních diatezích je více neº z°ejmé, ºe jejich p°ítomnost je
alespo¬ v n¥které variant¥ jist¥ nutná (jde nap°. o BEN: Maminka uva°ila dce°i.BEN
→ Dcera.BEN má od maminky uva°eno.).

5.3.2.1 Podmínka p°episovacího pravidla

Elementární podmínky se zapisují podobn¥ jako £leny rámce ve tvaru

FUNKTOR(speci�kace-formy),

ov²em interpretují se následujícím zp·sobem: elementární podmínka je spln¥na, je-li ve
vstupním rámci FUNKTOR (a´ uº fakultativní nebo obligatorní - to se ukazuje z hle-
diska transformací jako nepodstatné) a alespo¬ jedna z jeho (p°ípadn¥) alternativních
speci�kací formy je (po expanzi zkratkovitých zápis·, viz 4.9.3) obsaºena v zápisu
(speci�kace-formy).16

Pro speci�kaci elementárních podmínek dále zavádíme dva speciální typy podmínek,
které popisujeme v následujících dvou odstavcích. Tyto podmínky se objevují pouze
v transforma£ních pravidlech pro reciprocitu.

První takovou elementární podmínkou je test, zda daný valen£ní rámec je ve slov-
níku ozna£en pro ur£itý typ reciprocity (tj. zda uvedený typ reciprocity je pro p°íslu²ný
valen£ní rámec akceptovatelný). Podrobný výklad významu a pouºití tohoto testu je

16V zápisu (speci�kace-formy)m·ºe být speci�kováno n¥kolik alternativních zápis· formy, odd¥lených
obvyklým zp·sobem pomocí znaku �st°edník� (;). Jinými slovy, pr·nik speci�kací zápisu formy v rámci
a v podmínce pro daný funktor musí být pro spln¥ní podmínky neprázdný.
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popsán v kapitole o transforma£ních pravidlech pro reciprocitu (kap. 5.4.7.4). Na tomto
míst¥ uvedeme pouze jeho formální podobu a vlastnosti.17

Tato podmínka má formu r(rcp-funktory , s-instrumentál , inherentnost ). Pod-
mínka je spln¥na, jestliºe v²echny t°i hodnoty uvedené na míst¥ jejích argument· jsou
uvedeny i u rámce, který vstupuje do transformace (jedná se po °ad¥ o hodnoty atribut·
rcpfunc, rcpwith a inherentrcp, viz tabulka 5.4, kap. 5.4.7.4).

Argumenty s-instrumentál a inherentnost mohou být v podmínce nahrazeny symbo-
lem *, který indikuje, ºe na hodnotách t¥chto argument· nezáleºí (podmínka je v tom
p°ípad¥ spln¥na, a´ je hodnotou atributu rcpwith nebo inherentrcp ve slovesném
rámci kterákoliv z moºných hodnot -, s1 nebo s0, resp. inh1 nebo inh0, uvedených
v tab. 5.4, kap. 5.4.7.4).

P°íklad: podmínka

r(PAT-EFF, *, inh1)

je spln¥na, pokud rámec obsahuje následující atributy a jejich hodnoty:

rcpfunc=PAT-EFF, rcpwith=s1 a inherentrcp=inh1.

Druhou speciální podmínkou lze zji²´ovat, zda se pravidlo aplikuje na výstup jiného
transforma£ního pravidla. Tato podmínka má formu t(rcp-funktory), kde (rcp-funktory)
je jakýkoli typ reciprocity p°i°azovaný transforma£ními pravidly. Tato podmínka se
obvykle pouºívá spolu s negací pro vylou£ení dvojí (resp. nekone£né smy£ky) aplikace
téhoº pravidla (viz kap. 5.4.7.4).

Elementární podmínky se mohou kombinovat do kompletní podmínky formou lo-
gického výrazu za pouºití logické spojky �a zárove¬ platí, ºe� (konjunkce, symbol &).

Jednotlivé elementární podmínky a speci�kaci formy v elementární podmínce je
moºno negovat (symbol �). Je-li symbol � uveden p°ed funktorem s libovolnou speci-
�kací formy (�FUNKTOR(*)), znamená to, ºe v rámci, který vstupuje do dané trans-
formace, tento funktor být uveden nesmí. Pokud je symbol pro negaci uveden p°ed
funktorem, u kterého je zárove¬ i konkrétní speci�kace formy (nap°. �PAT(.4)), je ele-
mentární podmínka spln¥na, pokud ve speci�kaci formy u toho funktoru není v p°ípad¥
jeho existence ve valen£ním rámci ani jedna z alternativních forem rovna speci�kaci
formy uvedené v podmínce. V uvedeném p°ípad¥ (zápis podmínky: �PAT(.4)) elemen-
tární podmínka platí, pokud v rámci bu¤ patient není p°ítomen, nebo ani jedna z al-
ternativ jeho formy není akuzativ.

Je-li v²ak symbol pro negaci uveden aº p°ed speci�kací formy (tj. aº za funktorem),
znamená to, ºe funktor být p°ítomen musí a ºe jeho forma (resp. ºádná z alternativ
této formy) nesmí být rovna form¥ uvedené v elementární podmínce (nap°. ADDR(�.3)
znamená, ºe adresát musí být v rámci, ale nesmí mít formu dativu).

Je-li symbol � uveden p°ed podmínkou r nebo t, jde o negaci této podmínky.
17Ve verzi PDT-Vallexu spojené s PDT se takové ozna£ování nepouºívalo. Pracovn¥ by tedy bylo

nutno z pravidel tuto podmínku odstranit, aby se transforma£ní pravidla pro reciprocitu mohla v·bec
aplikovat, i kdyº v tom p°ípad¥ bude docházet k tomu, ºe pravidla budou vytvo°ena i pro slovesa,
která takovou moºnost reciprocity nep°ipou²t¥jí (docházelo by k nadgenerovávání - �overgeneration�).
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5.3.2.2 Ak£ní £ást p°episovacího pravidla

Pro kaºdý £len rámce, který je t°eba modi�kovat, existuje jedno modi�ka£ní pravidlo
(srov. obr. 5.2). Modi�ka£ní pravidlo je uvedeno FUNKTORem, jenº ur£uje, ke kterému
£lenu vstupního rámce se dále uvedené modi�kace vztahují. Následn¥ je v modi�ka£ním
pravidle uvedena posloupnost akcí, která má být na odpovídající £len vstupního rámce
aplikována. Aplikací této posloupnosti akcí se speci�kace formy, které jsou uvedeny
u tohoto £lenu vstupního rámce, transformují na formy výstupní. Akcí je k dispozici
celkem p¥t: delete, add, replace, remove a oblig. Jejich vhodnou kombinací lze
dosáhnout tém¥° jakékoli transformace vstupního rámce na rámec výstupní.

Akce delete a add operují na formách v daném £lenu rámce. Formy uvedené ve
vstupním rámci, které nebyly odstran¥ny akcí delete, se u p°íslu²ného funktoru po-
nechají. Akce delete m·ºe jako sv·j parametr obsahovat i speci�kaci (*), která se
vztahuje na v²echny alternativy formy, které jsou obsaºeny v p·vodním rámci. Pro
úsporu (a lep²í £itelnost) je moºno dvojici akcí delete a add nahradit akcí replace
(se dv¥ma parametry, na které se lze dívat tak,18 jako by první pat°il akci delete a
druhý pat°il akci add), nebo´ jde o velmi £astou operaci nad rámcem. Pokud je v akci
add nebo ve druhém parametru akce replace speci�kována forma, která je identická
s n¥kterou formou, jeº je u daného £lenu transformovaného rámce jiº uvedena (nap°.
jako výsledek p°edchozí aplikace n¥jaké akce) a jeº není v daném okamºiku zárove¬
vymazána, nová forma se nep°idá. To znamená, ºe formy se v transformovaném rámci
nikdy neduplikují. Nap°íklad jsou-li v modi�ka£ním pravidle pro funktor PAT uvedeny
akce replace(.2 → .1) a replace(.4 → .1) a v rámci je u funktoru PAT forma (.2;.4),
z druhé akce replace se aplikuje pouze vymazání akuzativu, aby se ve výsledku forma
(.1) neopakovala.

Akce remove se pouºije tehdy, je-li t°eba z rámce odstranit celý valen£ní £len (tj.
�zakázat jej� i ve smyslu tektogramatické anotace). Naproti tomu akce delete(*) pouze
vymaºe v²echny speci�kace formy, ale samotný £len rámce nesmaºe.19

Akce replace v²ak není pouhou kombinací akcí delete a add. První parametr akce
replace (tj. ten, který odpovídá akci delete) nevyºaduje úplnou shodu s vyjád°ením
formy v transformovaném £lenu rámce, ale sta£í, aby první parametr akce replace byl
ve speci�kaci formy v rámci obsaºen. Nap°íklad je-li v rámci uvedeno (.NS4), provede se
i taková akce replace, jejímº prvním parameterm je jen (.4). Navíc platí, ºe druhý pa-
rametr akce replace nahradí práv¥ jen tu £ást p·vodní speci�kace, která byla uvedena
v parametru prvním (v uvedeném p°íkladu bude nahrazena pouze speci�kace akuza-
tivu (4) a v transformovaném rámci z·stane jak speci�kace singuláru (S), tak i neutra
(N)). Podobn¥ se postupuje i v p°ípad¥, ºe speci�kace formy v rámci je sloºit¥j²í, nap°.
je-li v ní celý analytický podstrom. Pak sta£í, aby se shodovala (nap°íklad) jen (£ást)
speci�kace ko°ene takového stromu.20

18Akce replace má v²ak oproti prosté kombinaci add a delete sloºit¥j²í interpretaci, popsanou
v následujícím odstavci.

19Akce delete(*) je u aktant· obvykle následována akcí add, protoºe poºadovanou formu valen£ního
£lenu nelze v tomto p°ípad¥ ponechat nespeci�kovanou.

20Toto roz²í°ení by bylo moºno aplikovat obdobn¥ i na takovou speci�kaci formy v akci replace,
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Tato de�nice akce replace byla zavedena p°edev²ím pro popis n¥kterých p°ípad·
transformace formy ve frazeologických spojeních, tj. u funktoru DPHR, jak ukazuje
p°íklad (1).

(1) Akce replace(.4 → .1)

Vstupní rámec dát: ACT(...) DPHR(váha:S4[velký.#]) PAT(...)

Transformovaný rámec dát: ACT(...) DPHR(váha:S1[velký.#]) PAT(...)

Pro zákaz realizace formy v povrchové podob¥ se pak vstupní speci�kace formy nahradí
speci�kací (!). Obvykle se tedy pouºije akce replace(* → !).

Akce obligmá pouze dva moºné parametry, (yes) a (no). Speci�kuje, zda v transfor-
movaném rámci má být daný £len obligatorní. Pokud tato akce není uvedena, p°evezme
se p°íznak obligatornosti z p·vodního rámce.

Modi�ka£ní pravidlo m·ºe být speci�kováno i pro funktor PRED.21 Platí p°itom
konvence, ºe pokud po provedení akce add výsledná speci�kace formy pro n¥jaký ana-
lytický uzel neobsahuje konkrétní m/lemma, na analytické rovin¥ mu musí odpovídat
m/lemma vytvo°ené od odpovídajícího t_lemmatu (po p°ípadném odtrºení podtrºítka a
toho, co následuje za ním). Takový uzel tedy m·ºe být ve speci�kaci formy v akci add
pro funktor PRED jen jednou, podobn¥ jako je tomu ve speci�kaci formy jakéhokoliv va-
len£ního dopln¥ní v rámci nebo v transforma£ním pravidle pro toto valen£ní dopln¥ní.
V p°íkladu (2) bude m/lemma ve speci�kaci formy pro °ídící £len v transformovaném
rámci odpovídat na analytické rovin¥ slovu lepit, i kdyº ve speci�kaci formy pro slo-
veso v transformovaném rámci není uvedeno. Druhý uzel, který je v transformovaném
rámci pro predikát uveden, m/lemma obsahuje (je jím sloveso být).

(2) Akce add(.$2<s>[být:#/AuxV])

Vstupní rámec lepit: ACT(...) PAT(...)

Transformovaný rámec lepit: �(.$2<s>[být:#/AuxV]) ACT(...) PAT(...)

Pro �obrácení� sm¥ru závislosti (nap°. pro vyjád°ení stavových konstrukcí se sponou
být v rezultativní diatezi) pomocí modi�ka£ních pravidel se vyuºije pro ozna£ení °í-
dícího £lenu slovesných dopln¥ní symbolu �te£ka� (.) a pro ozna£ení slov, na kterých
slovesná dopln¥ní na analytické rovin¥ závislá nejsou, se vyuºije symbolu �dvojte£ka�
(:). Tento zp·sob formalizace odpovídá prost°edk·m pro vyjád°ení formy jednotlivých
£len· rámce (kap. 4.9.2). Není p°itom podstatné, zda významové sloveso je v ko°enu
své analytické konstrukce nebo není.

P°íklad (3) ukazuje jednoduchý p°ípad, kde valen£ní dopln¥ní slovesa závisí na
analytické rovin¥ na významovém slovese, které ov²em samo závisí na sponovém být.

(3) Akce add(být:k[.$2<s>#/Pnom])

která popisuje nejen ko°en, ale i n¥jakou v¥t²í £ást p°íslu²ného analytického podstromu. S takto kom-
plikovaným p°ípadem jsme se v²ak v PDT nesetkali.

21Ve v¥t²in¥ p°ípad· takové modi�ka£ní pravidlo speci�kováno bude, protoºe kaºdá diateze klade
na formu slovesa (p°ipome¬me, ºe formou se rozumí forma analytická, tj. v£etn¥ pomocných sloves)
speci�cké poºadavky.
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Vstupní rámec pov¥°it: ACT(...) PAT(...) ADDR(...)

Transformovaný rámec pov¥°it: �(být:k[.$2<s>#/Pnom]) ACT(...) PAT(...) ADDR(...)

Ukazuje se ov²em, ºe práv¥ pro slovesa tato konvence sama o sob¥ nesta£í. V jiº uvede-
ném p°ípad¥ rezultativní diateze se slovesem být je na analytické rovin¥ subjekt závislý
práv¥ na sponovém slovese, které je ko°enem analytického vyjád°ení slovesného tvaru,
ale ostatní valen£ní £leny (s výjimkou p°ípadných obligatorních volných dopln¥ní, jako
je místo a £as) jsou závislé na participiu (srov. téº obr. 5.27). Musíme tedy vý²e uvede-
nou (dvoj)te£kovou konvenci, která umoº¬uje popsat analytickou závislost valen£ních
£len· pouze jako celek, doplnit o moºnost explicitn¥ zapsat výjimky.

To je realizováno speciálním m/lemmatem (#DA) ve speci�kaci formy slovesa, které
popisuje uzel vzniklý (po uplatn¥ní transforma£ního pravidla) z n¥jakého valen£ního
dopln¥ní, a to pomocí analytické funkce zapsané obvyklým zp·sobem (za lomítkem);
zápis te£ky £i dvojte£ky u £lenu s (#DA) pak jiº nehraje roli.

Nap°. v zápisu

Akce PRED: add(být:k[$2<s>#/Pnom[#DA./Obj,#DA./Adv],#DA./Sb])

se ur£uje, ºe na sponovém slovese být (které je ko°enem podstromu slovesného tvaru)
bude v analytickém zápisu záviset participium významového slovesa (s funkcí Pnom) a
dále subjekt klauze (s funkcí Sb, vzniklý z n¥jakého valen£ního £lenu, ne nutn¥ aktoru),
zatímco na participiu budou záviset objekty (Obj) a adverbiále (Adv), ale pouze ty,
které popisuje dané transforma£ní pravidlo v ak£ní £ásti � volná dopln¥ní budou vºdy
záviset na ko°enu slovesné konstrukce.

Pokud je ve vstupním rámci £len s funktorem, který se nevyskytuje v seznamu
modi�ka£ních pravidel p°íslu²ných k danému p°episovacímu pravidlu, zkopíruje se do
výstupního rámce beze zm¥ny.

Modi�ka£ní akce jiº nijak vstupní rámec, resp. jeho £leny a jejich speci�kaci formy,
netestují. To znamená, ºe pokud akce delete (resp. replace) uvádí poºadavek na
smazání neexistující speci�kace formy, pravidlo se nepovaºuje za chybné (resp. nepro-
veditelné) - p°íslu²ný poºadavek se ignoruje. P°ípadné dal²í alternativy z téºe akce
delete (replace) se v²ak samoz°ejm¥ maºou, pokud se ve vstupním rámci vyskytly.

Je-li tedy nap°íklad vstupním rámcem transforma£ního pravidla pro rezultativní
diatezi z obr. 5.2 (s. 104) valen£ní rámec:

ACT(.1) PAT(.4;ºe[.v];jak-2[.v];.c) ?ADDR(.3),

tj. jeden z rámc· slovesa doloºit, je výsledný rámec po aplikaci pravidla z obr. 5.2
tedy (jen) jeden a má na výstupu z transforma£ního pravidla následující podobu:

result-nonsb (.$2<s>[mít]) ACT(.7;od-1[.2]) PAT(.4;ºe[.v];jak-2[.v];.c) ADDR(.1)

Konvence o volné interpretaci argument· akce delete se zde projevila u £lenu s funkto-
rem ADDR, který má ve vstupním rámci pouze formu dativu (zm¥n¥nou transforma£-
ním pravidlem na nominativ), nikoliv formu (pro-1[.4]) (i kdyº ji akce delete v pravidle
replace(.3;pro-1[.4] → .1) z obr. 5.2 jako alternativu uvádí).
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Pokud je v modi�ka£ní akci uveden funktor, který v p·vodním rámci není, do vý-
sledného transformovaného rámce se doplní jako nový £len rámce (opak akce remove).22

Jak jiº bylo °e£eno vý²e, n¥které diateze se mohou v rámci jedné klauze kombi-
novat, av²ak protoºe jde o jev relativn¥ °ídký, nelze transforma£ní pravidla popsaná
v této práci obecn¥ kombinovat pro více typ· diatezí sou£asn¥. U kaºdého pravidla
proto jednotliv¥ uvádíme seznam typ· pravidel (tj. skupinu pravidel), která podle na-
²eho názoru lze na výsledek jedné transformace dále aplikovat (nap°. u pravidel pro
reciprocitu m·ºe být uvedena je²t¥ i skupina pravidel pro pasivizaci).

5.3.3 Obecná pravidla spole£ná pro v²echny diateze

Jiº p°ed a také po aplikaci jednotlivých transforma£ních pravidel pro sekundární diateze
je t°eba uplatnit n¥kolik obecných pravidel. Nap°íklad je t°eba °e²it otázku £ástice
se/si, která se s pravidly pro diateze (typem reflpas a v²emi typy reciprocal-X-Y,
p°ípadn¥ v kombinaci s jinými typy diatezí) dopl¬uje. Jednotlivá transforma£ní pravidla
se vzájemn¥ ovliv¬ují s pravidly obecnými. Související otázkou je také otázka vztahu
mezi t_lemmatem a m/lemmatem.

Jak jsme jiº uvedli u popisu hesla valen£ního slovníku (kap. 4.3.2), sou£ástí hesla je
t_lemma, které jednak nemusí nutn¥ korespondovat s m/lemmatem a jednak jeho sou-
£ástí m·ºe být £ástice se/si (pokud jde o sou£ást slovesa jiº v primární diatezi). P°ed
aplikací transforma£ních pravidel pro diateze je t°eba tuto £ástici odd¥lit a vloºit do
rámce jako analytický uzel závislý na slovese (tj. p°idat formu se nebo si ke speci�-
kaci tvaru slovesa). Toto pravidlo je t°eba uplatnit p°ed zpracováním v²ech ostatních
transforma£ních pravidel pro diateze, aby se p°ípadn¥ p°ítomnost této £ástice mohla
testovat v podmínce transforma£ních pravidel.

Naopak, po zpracování v²ech transforma£ních pravidel pro diateze je t°eba uplat-
nit n¥kolik obecných pravidel, která dokon£í transformace a která jsou spole£ná v²em
diatezím. Tato pravidla pracují uº jen na výstupní form¥ valen£ních rámc·. Ve vý²e
uvedené notaci je to tedy tak, jako kdyby se tato pravidla mohla aplikovat pomocí
odkazu →{Closing}, kde Closing je odkaz na tato záv¥re£ná spole£ná pravidla.

V sou£asné dob¥ lze pouze jedno takové pravidlo zapsat formáln¥ pomocí prost°edk·
popsaných v kap. 5.3. Jedná se o pravidlo pro preferenci u vícenásobného výskytu £ástic
se/si. K tomu dochází v n¥kolika r·zných p°ípadech reciprocity: spole£ným jmenova-
telem t¥chto p°ípad· je, ºe slovesný rámec obsahuje u slovesa poºadavek na povrchové
vyjád°ení £ásticemi se a si sou£asn¥.23

22Jak jiº bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, pro gramatické diateze by se akce p°idání nového (stejn¥
jako akce mazání existujícího) valen£ního £lenu nem¥la vyskytnout, av²ak p°i aplikaci transforma£ních
pravidel na sou£asnou verzi valen£ního slovníku se bez ní neobejdeme (v¥t²inou se jedná o p°idání
£lenu BEN). Ob¥ tyto akce se mohou navíc ukázat jako uºite£né pro popis sémantických alternací
(Kettnerová a Lopatková, 2010), kde k nim celkem p°irozen¥ dochází.

23Teoreticky by transforma£ní pravidla mohla do rámce vloºit postupn¥ i n¥kolik takových £ástic,
tj. nap°. n¥kolik se, ale prostá duplicita (tj. v tomto p°ípad¥ vloºení £ástice se, pokud uº v rámci je
jako výsledek aplikace p°edchozích transforma£ních pravidel s identickými morfologickými charakte-
ristikami) se eliminuje v rámci implementace modi�ka£ní akce týkající se eliminace prostých duplicit
(viz kap. 5.3.2.2). �ástice si je p°itom reprezentována v souladu s morfologickými zna£kami a lematy
jako (se.3$2<7>), tj. m/lemma je (se), pád je dativ (3), a pomocí ($2<7>) je vyºadována krátká forma
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Typ Closing

Podm. PRED(*[se.4$2<7>]) & PRED(*[se.3$2<7>])

Akce PRED: delete(*[se.3$2<7>])

TP.1: Pravidlo pro odstran¥ní £ástice si v kombinaci s £ásticí se

Tyto £ástice mohou být bu¤ v t_lemmatu, nebo jsou v rámci jako sou£ást poºado-
vané formy vyjád°ení slovesa na povrchu, nebo se do rámce dostanou po aplikaci trans-
forma£ních pravidel, která tuto £ástici p°idávají (nap°. pro recipro£ní diatezi, kterou
vznikají lexikáln¥ odvozená slovesa s £ásticí se/si). M·ºe se tedy stát, ºe v transformo-
vaném rámci budou dv¥ r·zné £ástice sou£asn¥. Tím by vznikaly gramaticky nesprávné
v¥ty - p°íklady (4) a (5).

(4) *Partne°i si se oddálili. (oddálit se)

(5) *Partne°i se si podmanili. (podmanit si)

Této negramatické duplicit¥ zabrání spole£né pravidlo TP.1, které variantu si odebere,
protoºe v podobné �konkurenci� £ástic se a si je v £e²tin¥ vºdy zachována £ástice se a
£ástice si se nerealizuje.24

Druhou operací, kterou je t°eba provést, je vloºení implicitního m/lemmatu slovesa
do transformovaného rámce.25 Pro tuto operaci nemáme p°ímý formální prost°edek, ale
lze ji de�novat tak, ºe m/lemma se vkládá do toho uzlu analytického vyjád°ení slovesné
konstrukce, kde ºádné m/lemma není explicitn¥ uvedeno (viz téº popis vloºení slovesného
lematu u p°íkladu (2)).

Ob¥ uvedená obecná pravidla lze ilustrovat na p°íkladu (6) popisujícím postupnou
transformaci valen£ního rámce ve t°ech krocích, od kanonického rámce k rámci s for-
mami pro sekundární diatezi (v uvedeném p°íkladu jde o diatezi dispozi£ní). U slovesa
do²lápnout si (Na toho £lov¥ka se jim do²lápne snadno.) se nejprve p°idá uzel pro £ástici
si (protoºe byla jiº v t_lemmatu), pak se aplikuje transforma£ní pravidlo TP.28 z kap.
5.4.5 (tímto pravidlem se p°idá se, zm¥ní se pád u aktoru na dativ, p°idá se obligatorní
MANN), následn¥ se obecným pravidlem (Closing) odstraní £ástice si a zcela na záv¥r
se p°idá slovesné m/lemma.26

si (na rozdíl od sob¥), viz kap. 4.9.3 a popis morfologických zna£ek v práci (Haji£, 2004).
24Teoretické zpracování �slu£ování� £ástic se/si dostupná literatura neuvádí, pokusili jsme se jej tedy

°e²it zatím tímto jednoduchým pravidlem, které na dokumentovaných p°ípadech dosahuje ºádoucích
výsledk·.

25Zde bude t°eba valen£ní slovník doplnit o korespondenci mezi konkrétním rámcem slovesa a
m/lemmatem, a to v p°ípadech, kdy nelze jednodu²e odvodit m/lemma od t_lemmatu. To nastává tehdy,
jestliºe jednotlivé významy, v PDT-Vallexu reprezentované jednotlivými valen£ními rámci, nesdílejí
totéº slovesné m/lemma - obvykle se jedná o rozli²ení m/lemmat jiº v morfologickém slovníku pomocí
�p°ípon� -1, -2 atd. Podobn¥ se bude muset postupovat v p°ípad¥, ºe by PDT-Vallex slou£il dokonavá
a nedokonavá slovesa podle vzoru VALLEXu. Vidové prot¥j²ky budou mít m/lemma také v naprosté
v¥t²in¥ r·zné. Zpracování £ástic se/si uvedených p°ímo v t_lemmatu je jednodu²²í, ale nelze jej za-
nedbat.

26Toto p°idání se nemusí nutn¥ �fyzicky� realizovat, musí v²ak být jasná vazba na t_lemma.
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(6) do²lápnout si
ACT(1) PAT(na+4) →

�(.k[se.3$2<7>]) ACT(1) PAT(na+4) →
�(.k[se.3$2<7>];.k[se.4$2<7>]) ACT(3) PAT(na+4) MANN() →
�(do²lápnout.k[se.4$2<7>]) ACT(3) PAT(na+4) MANN()

V p°íkladech v této práci p°edpokládáme vy°e²enou preferenci pro £ástici se, ale slovesné
m/lemma neuvádíme.

5.4 Realizace diatezí transforma£ními pravidly

Tato kapitola obsahuje hlavní £ást práce, tedy popis diatezí zavedených v kap. 5.3 a
speci�kaci jejich transforma£ních pravidel. Kaºdá podkapitola za£íná popisem daného
typu diateze a pak následuje formální a neformální popis transforma£ních pravidel,
která jsou s touto diatezí spojeny.

V kaºdé podkapitole (s výjimkou kapitoly o kauzativní diatezi (kap. 5.4.6), v níº
argumentujeme pro ponechání sou£asného stavu anotace) pak uvádíme vy£erpávající
seznam transforma£ních pravidel, zapsaných ve formalismu de�novaném rovn¥º v kap.
5.3.

Pouºití pravidel je ilustrováno na p°íkladech, které jsou v¥t²inou zachyceny i spolu
se slovesným rámcem, a to jak v kanonickém, tak i v transformovaném tvaru. Mnohdy
je pouºití pravidla dopln¥no i p°íkladem zachycujícím anotaci dané diateze na tekto-
gramatické a analytické rovin¥ PDT.27

Pro ú£ely popisu pravidel °adíme mezi aktanty i valen£ní £leny pro frazeologismy
(s funktorem DPHR) a valen£ní £leny pro sloºené predikáty (s funktorem CPHR). Nebu-
deme tedy dále p°i popisu jednotlivých pravidel psát �aktanty nebo £leny rámce ozna-
£ené DPHR nebo CPHR�, nýbrº prost¥ �aktanty�. Ukazuje se, ºe z hlediska transformací
se tato dopln¥ní chovají obdobn¥ alespo¬ tam, kde se jedná o dopln¥ní �typu aktant�.
Jednotlivá formální pravidla ale rozepisujeme jak pro aktanty ACT, PAT, ADDR, EFF a
ORIG, tak i pro DPHR a CPHR, nebo´ ve formálním chování vzhledem k transformacím
se obecn¥ mohou li²it.

I kdyº jsme se snaºili o co nejp°esn¥j²í formalizovaný popis transforma£ních pravi-
del, ne vºdy je daný formalismus pro úplný popis transformace dostate£ný. To souvisí se
zvolenou metodou na datech (anotovaných v¥tách) nezávislé transformace rámc·. Není
proto moºné zachytit nap°íklad takové speciální p°ípady diatezí, u nichº je ke správné
transformaci rámce t°eba znát i tvar tektogramatického stromu (nap°. relativn¥ £asto
do diateze vstupuje uzel s funktorem BEN, který ov²em v sou£asném PDT-Vallexu není
£lenem rámce). Podobn¥ pravidla obsahují analytickou funkci jen v komplikovaných p°í-
padech, i kdyº je z°ejmé, ºe p°evod aktant· do analytické roviny není vºdy jednozna£ný

27Tyto p°íklady jsou v¥t²inou zkrácené a mírn¥ upravené, aby gra�cké podoby anotace
mohly být pro snaz²í porovnání umíst¥ny vedle sebe. V p°íkladech strom· z analytické ro-
viny je vºdy odstran¥na záv¥re£ná interpunkce (tj. v¥t²inou te£ka za v¥tou). Pro zobrazení atri-
but· jsou pouºity styly PML_T_Compact a PML_A anota£ního a vyhledávacího programu Tred
(http://ufal.mff.cuni.cz/�pajas/tred).
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Typ active

Podm. PRED(�$2<s>)

Akce PRED: add(.k)

TP.2: Pravidlo pro primární diatezi

(jen podle formy). Takové p°ípady bude t°eba je²t¥ v budoucnu dopracovat.
Transforma£ní pravidla u jednotlivých typ· diatezí, popsaná v této kapitole, vy-

cházejí z transforma£ních pravidel pouºívaných p°i kontrolách PDT (o t¥ch viz kap.
4.12).

5.4.1 Aktivní (primární) diateze

Primární diatezi odpovídá kanonický rámec sloves uvedený ve slovníku. Transforma£ní
pravidlo (TP.2) tedy pouze up°es¬uje, ºe forma slovesa musí být aktivní nebo in�ni-
tivní (k). Výsledný transformovaný rámec se ozna£í jako primární diateze (active).
Toto pravidlo se aplikuje na kaºdý rámec valen£ního slovníku s výjimkou rámc·, které
jiº mají formu sekundární diateze (v PDT-Vallexu se jednalo pouze o jeden rámec
s uvedením pasivní diateze, viz záv¥r kap. 5.4.2.1).

5.4.2 Pasivní diateze

V této práci °adíme mezi pasivní diateze konstrukce opisného pasiva v d¥jovém vý-
znamu (konstrukce být a p°í£estí (participium) trpné, kap. 5.4.2.1) a konstrukce pasiva
re�exivního (konstrukce se a aktivní tvar slovesa, kap. 5.4.2.2; k diskusi o pohledu na
pasivum a deagentizaci srov. kap. 5.1).

Konstrukce, které sice formáln¥ odpovídají opisnému pasivu, ale nesou význam
stavu, jsou v této práci povaºovány za rezultativní diatezi (kap. 5.4.3.2). Podrobný roz-
bor rozdílu mezi opisným pasivem v d¥jovém a stavovém významu popisujeme v úvodu
kapitoly 5.4.2.1.

Diatezi opisného (kap. 5.4.2.1) a re�exivního pasiva (kap. 5.4.2.2) popisujeme spo-
le£n¥ v £ásti 5.4.2 proto, ºe zm¥ny formy, které prod¥lávají aktanty slovesa (krom¥
aktoru), jsou v obou p°ípadech prakticky stejné, i kdyº jinak jsou samoz°ejm¥ mezi
ob¥ma typy pasiva podstatné rozdíly (o nich nap°. �tícha, 1979).

5.4.2.1 Pasivní opisná diateze v d¥jovém významu (passive)

Pasivní opisná diateze se povrchov¥ (morfosyntakticky) realizuje opisným tvarem trp-
ným, tj. slovesem být a participiem trpným. Tato konstrukce je v psaných textech velmi
£astá, a není tedy divu, ºe i v PDT datech se v¥ty obsahující sloveso být a participium
trpné vyskytly ve velkém po£tu.

Protoºe je opisné participium slovesa morfologicky totoºné s krátkým tvarem de-
verbativního adjektiva, není vºdy jasné, zda konstrukce s tímto tvarem a se slovesem
být je konstrukce s opisným pasivem, nebo zda jde o konstrukci s verbonominálním
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predikátem. Tyto homonymní konstrukce lze interpretovat dvojím, obvykle v²ak velmi
obtíºn¥ rozli²itelným zp·sobem. Na základ¥ ²ir²ího kontextu, £asto i mimojazykového,
jde bu¤ o d¥jový význam (p°íklad (7) (a)), nebo o stavové pojetí d¥je, tedy výsledný
stav (p°íklad (7) (b)). Této homonymii d¥je a stavu bylo v bohemistické literatu°e
v¥nováno nemálo místa (nap°. �tícha, 1980 a �tícha, 1990). D¥jovou interpretaci opis-
ného pasiva nazýváme dále pasivní opisnou diatezí v d¥jovém významu a popisujeme
ji v této kapitole. Interpretaci stavovou za°azujeme k rezultativní diatezi a popisujeme
ji v kapitole 5.4.3.2.

(7) nat°ít: ACT(1) PAT(4)

a. Lavi£ka byla lakýrníkem pe£liv¥ nat°ena. d¥j, gramatém resultative=res0
b. Lavi£ka byla tehdy uº nat°ena. stav, gramatém resultative=res1

Na tektogramatické rovin¥ se v anotovaných datech dvojí moºná interpretace t¥chto
konstrukcí strukturn¥ neli²í (s výjimkou n¥kterých stavových konstrukcí s adjektivem
slovesným, viz kap. 5.4.3.2). Rozdíl mezi ob¥ma interpretacemi by m¥l být zachycen
pouze hodnotou gramatému rezultativnosti.

Na analytické rovin¥ PDT v²ak rozli²ení stavu a d¥je provedeno bylo, resp. byl
proveden pokus o intuitivní rozli²ení dvojí interpretace t¥chto konstrukcí. Protoºe na
analytické rovin¥ nebyl k dispozici ºádný jiný atribut uzlu neº analytická funkce, nebylo
moºno rezultativnost (stav) anotovat pomocí zvlá²tního atributu, jak je tomu (resp.
m¥lo by být) na rovin¥ tektogramatické (atribut resultative). K rozli²ení stavu a pro-
bíhajícího d¥je byl tedy na analytické rovin¥ anotace pouºit atribut analytické funkce
ve spojení s rozdílným strukturním vyjád°ením: d¥j je reprezentován tak, ºe pasivní
tvar slovesa je °ídícím £lenem slovesné konstrukce (se slovesem být jako závislým £le-
nem s funkcí AuxV, viz obr. 5.3), zatímco stav je reprezentován tak, ºe sloveso být je
°ídící uzel a na n¥m závisí pasivní tvar slovesa jako uzel s funkcí Pnom (zjednodu²ený
p°íklad z PDT je na obr. 5.4). Podrobn¥ji je tento rozdíl popsán i s dal²ími p°íklady
na konci kapitoly 3.3.1.7 v p°íru£ce pro anotaci PDT na analytické rovin¥ (Haji£ et al.,
2004).

Opisné pasivní diateze v d¥jovém významu se obecn¥ ú£astní slovesa p°edm¥tová,
a to jak p°echodná, nap°. malovat nebo stav¥t, tak (mén¥ £asto) n¥která nep°echodná,
nap°. vyhov¥t, lichotit nebo nafackovat. Výjime£n¥ se sloveso p°edm¥tové v této diatezi
pouºít nem·ºe, nap°. dostat, mít nebo chtít (Havránek a Jedli£ka 1981, s. 236).

V nejobvyklej²í variant¥ tohoto typu sekundární diateze (tj. v p°ípad¥ p°echodného
slovesa) je sloveso uºito ve form¥ trpného participia s pomocným slovesem být, aktor
(ACT) je odsunut ze subjektové pozice (jeho forma vyjád°ení se zm¥ní bu¤ na instru-
mentál, nebo na p°edloºkovou vazbu od s genitivem) a na místo subjektu (v nominativu)
se dostává patient (p°íklad (10) a pravidlo TP.4, s. 120). Vzhledem k velké £etnosti po-
uºití této diateze v²ak nastává mnoho r·zných p°ípad· zm¥n formy u aktoru i dal²ích
kombinací aktant·. To vede k v¥t²ímu mnoºství pravidel pro transformaci rámce.

Základní spole£né zm¥ny v jednotlivých typech diatezí opisného pasiva v d¥jovém
významu jsou dv¥. Jednak dochází k transformaci formy slovesa, která se m¥ní z aktivní
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Obrázek 5.3: Tektogramatická a analytická reprezentace d¥je (opisné pasivum):
Dít¥ je ve spole£nosti stav¥no na první místo
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Obrázek 5.4: Tektogramatická a analytická reprezentace stavu (rezultativ s být):
Usnesením je koordinací pov¥°en ÚNMS
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formy na formu pasivní, a jednak dochází k odsunutí aktoru ze subjektové pozice:

1. Sloveso se m¥ní z aktivní formy na formu s trpným participiem a pomocným slo-
vesem být, p°i£emº ko°enem analytické konstrukce je sloveso v trpném participiu a
na n¥m závisí pomocné sloveso být s analytickou funkcí AuxV. Z p·vodních grama-
tických charakteristik významového slovesa se k pomocnému slovesu být obecn¥
nep°esunuje ºádná, nebo´ do pozice subjektu se m·ºe dostat valen£ní dopln¥ní
realizované substantivem £i substantivní nebo jinou frází se zcela jiným rodem i
£íslem. Shoda p°ísudku s podm¥tem si pak vynutí jiné gramatické kategorie jak
u p°í£estí trpného, tak u pomocného slovesa být, které se s trpným participiem
rovn¥º shoduje v rod¥ a £ísle. Pokud je subjekt na povrchu nevyjád°en (jde-li tedy
o jedno£lennou v¥tu), je participium i pomocné sloveso být ve 3. osob¥ singuláru
neutra.

2. Aktor, který v odpovídající primární diatezi (tj. p°ed transformací do diateze
opisného pasiva v d¥jovém významu) musí mít nutn¥ formu nominativu,28 se
v této diatezi posouvá do pozice objektu a bu¤ nabývá formy instrumentálu,
nebo se jeho forma m¥ní na p°edloºkovou vazbu od s genitivem.

T¥mito základními transformacemi formy slovesa (a pouze jimi) se také opisné pasivum
v d¥jovém významu li²í od re�exivního pasiva (viz kap. 5.4.2.2). Jak jsme uvedli jiº
v úvodu ke kapitole 5.4.2, u dal²ích aktant· probíhají v obou typech t¥chto diatezí
zm¥ny formy stejným zp·sobem.

Zm¥ny formy u dal²ích aktant· (tj. krom¥ aktoru) mají jednu spole£nou charakte-
ristiku: jedná se vºdy o p°esun n¥jakého aktantu (patientu, adresátu, efektu nebo té
£ásti frazému, která ur£uje jeden z moºných frazeologických význam· daného slovesa)29

do subjektové pozice. P°itom musí být vºdy spln¥na podmínka, ºe p°esouvaný aktant
musí mít jako alespo¬ jednu moºnou formu vyjád°ení v kanonickém rámci (primární
diatezi) formu akuzativu (a práv¥ tato forma se pak v subjektové pozici m¥ní na no-
minativ). Za akuzativní formu vyjád°ení se pak povaºuje i forma jako nebo jakoºto ve
spojení s akuzativem. V p°ípad¥, ºe forma s jako nebo jakoºto je formou pro vyjád°ení
efektu a zárove¬ je ve slovesném rámci p°ítomen i patient v akuzativu, na nominativ
se p°i opisné pasivní transformaci m¥ní ob¥ tyto formy.

V následujícím p°ehledu tyto p°ípady jednotliv¥ a detailn¥ rozebíráme. Ke kaºdému
p°ípadu uvádíme p°íklad slovesa a transformace jeho rámce spolu s ilustrativní v¥tou
z PDT.30 Tato v¥ta (pop°. £ást v¥ty) je uvedena jak ve form¥, ve které je zachycena
v PDT (tj. ve form¥ opisného pasiva), tak ve form¥ její p°edpokládané primární (ak-
tivní) diateze. Na p°íslu²ném obrázku zárove¬ ukazujeme tektogramatickou a analytic-
kou anotaci31 dané sekundární diateze (zde tedy opisného pasiva v d¥jovém významu).

28Nebo formu pro vyjád°ení mnoºství n¥jakou p°edloºkovou konstrukcí, viz kap. 4.9.2.1.
29Zbývající moºnost, aktant ORIG, se v datech PDT v pasivní diatezi nevyskytl.
30V¥t²inou v²ak zkrácenou (�o£i²t¥nou�) o v¥tné £leny, které nejsou k ilustraci daného jevu pot°ebné.
31Tato anotace pochází z PDT, p°i£emº v anotovaných stromech jsou rovn¥º vynechány irelevantní

uzly (v£etn¥ záv¥re£né interpunkce na analytické rovin¥) tak, aby oba stromy odpovídaly ukázkové
v¥t¥ z p°íkladu na tuto diatezi.
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Obrázek 5.5: D¥jová opisná pasivní diateze s jediným aktantem v rámci (postupovat):
...bude jednotn¥ postupováno proti dopingu

Typ passive

Podm.
ACT(1) & �PAT(4) & �ADDR(4) & �EFF(4) & �ORIG(4) & �DPHR(4) &
�CPHR(4)

Akce
PRED: add(.NS$2<s>$8<3>[být.#/AuxV])
ACT: replace(.1 → .7;od[.2])

TP.3: Pravidlo pro opisné pasivum d¥jové, pokud je v rámci aktor a dal²í aktanty
nejsou realizovány akuzativem. (P°ipome¬me, ºe popis formální reprezentace

povrchového vyjád°ení slovesa i jeho dopln¥ní pouºívaný v rámcích i
v transforma£ních pravidlech je uveden v kap. 4.9.)

Transforma£ní pravidla pro rámce, které mají v rámci aktor a dal²í aktanty
nejsou realizovány akuzativem (typ passive)

Nemá-li sloveso krom¥ aktoru ºádný z aktant· v akuzativu (nej£ast¥ji se jedná
o p°ípady, kdy je v rámci pouze aktor, ale týká se to i patientu v dativu, in�nitivu, ve
form¥ vedlej²í v¥ty apod.),32 transformuje se podle vý²e uvedeného spole£ného pravidla
pro transformaci formy aktoru a ºádné dal²í transformace se neprovád¥jí - ani nejsou
moºné (pouºije se pouze pravidlo TP.3 pro zm¥nu formy aktoru, viz p°íklad (8) a obr.
5.5 pro samotný aktor v rámci, a p°íklad (9) a obr. 5.6 pro rámec s patientem v dativu).

(8) postupovat
ACT(1) BEN()|LOC(=)|MANN()|MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR() →

�(.NS$2<s>$8<3>[být.#/AuxV])

ACT(7;od+2) BEN()|LOC(=)|MANN()|MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR()

... budou jednotn¥ postupovat proti dopingu ve v²ech sportech →
... bude jednotn¥ postupováno proti dopingu ve v²ech sportech

32P°itom není podstatné, zda obsahuje je²t¥ n¥jaká obligatorní volná dopln¥ní, protoºe k transfor-
maci formy obligatorních volných dopln¥ní nedochází. To platí i pro v²echny níºe uvedené p°ípady.
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Obrázek 5.6: D¥jová opisná pasivní diateze s patientem v dativu (vyhov¥t): Jejich
poºadavk·m bylo vyhov¥no

(9) vyhov¥t
ACT(1) PAT(3) →

�(.NS$2<s>$8<3>[být.#/AuxV])

ACT(7;od+2) PAT(3)

Jejich poºadavk·m vyhoví. →
Jejich poºadavk·m bude vyhov¥no.

Subjekt v tomto p°ípad¥ není nikdy na povrchu vyjád°en,33 a tedy forma slovesa vºdy
odpovídá 3. os. singuláru neutra (NS$8<3>).

Transforma£ní pravidla pro rámce s patientem v akuzativu s alternativou
in�nitivu, vedlej²í v¥ty nebo p°ímé °e£i (typ passive)

Obsahuje-li rámec patient v akuzativu nebo v akuzativu s alternativou vedlej²í
v¥ty, in�nitivu nebo p°ímé °e£i (patient v akuzativu obecn¥ nejsnadn¥ji tvo°í d¥jovou
opisnou pasivní diatezi), p°idává se k základní transformaci formy slovesa je²t¥ posun
akuzativního patientu do subjektové pozice, a tudíº zm¥na jeho formy na nominativ.
Forma p°ípadných ostatních aktant· nebo obligatorních volných dopln¥ní se nem¥ní
(p°íklad (10), obr. 5.7 a TP.4).34

33P°esn¥ji, v transformovaném rámci není ºádný £len, který by vyºadoval formu nominativu. Trans-
forma£ní pravidla nemohou obecn¥ popsat zákaz n¥jakého £lenu na analytické rovin¥, pokud neodpo-
vídá ºádnému £lenu rámce. V tomto konkrétním p°ípad¥ si v²ak lze p°edstavit i subjekt realizovaný
zájmeny to nebo (v)ono, zejména v hovorové °e£i (pokud by v ní byla pasivní konstrukce v·bec pouºita,
nap°. p°i ironii apod.). Zákaz subjektu tedy nelze ani tak absolutizovat.

34Transforma£ní pravidlo TP.4 (podobn¥ postupujeme i v dal²ích transforma£ních pravidlech v této
kapitole) nezakazuje v rámci výskyt dal²ího aktantu v akuzativu, protoºe v d·sledku toho by se
nemohla provést pasiviza£ní transformace rámce u sloves, která mají v kanonickém rámci dva aktanty
p°ipou²t¥jící akuzativ. V PDT-Vallexu se jedná o slovesa u£it, nau£it, odnau£it, vyu£ovat a od nich
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Obrázek 5.7: D¥jová opisná pasivní diateze s aktorem a s patientem v akuzativu
(zadrºet): Léka° byl zadrºen policisty 17. prosince

Typ passive

Podm. ACT(1) & PAT(4;f;c;v;↓/AuxC)

Akce
PRED: add(.$2<s>[být.#/AuxV])
ACT: replace(.1 → .7;od[.2])
PAT: replace(.4 → .1)

TP.4: Pravidlo pro opisné pasivum d¥jové, patiens v akuzativu

(10) zadrºet
ACT(1) PAT(4) →

�(.$2<s>[být.#/AuxV]) ACT(7;od+2) PAT(1)

Léka°e policisté zadrºeli 17. prosince. →
Léka° byl policisty zadrºen 17. prosince.

Nem¥ní se ani p°ípadná jiná forma vyjád°ení patientu v subjektové pozici (in�nitivem,
vedlej²í v¥tou obsahovou nebo jiným typem vedlej²í v¥ty). V tomto p°ípad¥ je ale
t°eba poznamenat, ºe by bylo t°eba p°idat poºadavek na formu slovesa (3. os. sg.
neutra, podobn¥ jako v pravidle TP.3). Sou£asné de�nice formálního popisu formy v²ak
zohledn¥ní tohoto poºadavku neumoº¬ují - pro neakuzativní alternativy patientu by se
musel p°idat celý rámec, nebo´ zde existuje závislost mezi tvarem slovesa a alternativou
patientu, která jinak v popisu formy nenastává. P·vodn¥ akuzativní patient v popisu
formy slovesa ºádné speciální omezení nevyºaduje, nebo´ se m¥ní na nominativ a pak
platí obvyklá pravidla o shod¥ mezi podm¥tem a p°ísudkem, ale patient v subjektové

odvozená iterativa. U t¥chto sloves tedy transforma£ní pravidla umoºní p°esun obou akuzativních
aktant· do subjektové pozice, i kdyº z d·vodu nedostatku dat nebylo moºno ov¥°it, které varianty
nejsou v £e²tin¥ pouºívané (nebo jsou dokonce nep°ípustné).
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Obrázek 5.8: D¥jová opisná pasivní diateze s patientem v genitivu (na povrchu
zachovaným, dosáhnout): V podruºných otázkách bylo dosaºeno shody.

Typ passive

Podm. ACT(1) & PAT(2)

Akce
PRED: add(.$2<s>[být.#/AuxV])
ACT: replace(.1 → .7;od[.2])
PAT: replace(.2 → .1;.2)

TP.5: Pravidlo pro opisné pasivum d¥jové, patiens v genitivu

pozici ve form¥ vedlej²í v¥ty, in�nitivu, p°edloºkové vazby nebo v nenominativním
p°ímém pádu vyºaduje 3. os. sg. neutra.

Místo p°idávání poºadavku na formu slovesa do jednotlivých transforma£ních pra-
videl se p°ikláníme k tomu, ºe je vhodn¥j²í tento poºadavek, který je nezávislý na kon-
krétním slovese £i valen£ním rámci, nazvat také �gramatickou shodou� a tuto shodu
o²et°it v rámci obecných gramatických pravidel, kam v zásad¥ pat°í. Této konvence se
drºíme i v následujících pravidlech.

Transforma£ní pravidla pro rámce s patientem v genitivu (typ passive)

Obsahuje-li rámec slovesa patient v genitivu, po transformaci se patient posunuje do
subjektové pozice a jeho forma se m¥ní na nominativ nebo m·ºe také z·stat v genitivu.
Forma p°ípadných ostatních aktant· nebo obligatorních volných dopln¥ní se nem¥ní
(p°íklad (11), obr. 5.8 a TP.5). Nem¥ní se ani p°ípadná jiná forma vyjád°ení patientu
(in�nitivem, vedlej²í v¥tou obsahovou nebo jiným typem vedlej²í v¥ty).
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Obrázek 5.9: D¥jová opisná pasivní diateze s patientem v akuzativu a efektem
s vazbou jako s akuzativem (vnímat): Vým¥na by byla vnímána jako politický

neúsp¥ch strany

(11) dosáhnout
ACT(1) PAT(2;↓aby) ?ORIG(na+6;od+2) →

�(.$2<s>[být.#/AuxV]) ACT(7;od+2) PAT(1;2;↓aby) ?ORIG(na+6;od+2)

V podruºných otázkách dosáhli shody. →
V podruºných otázkách bylo dosaºeno shody.

Transforma£ní pravidla pro rámce s patientem v akuzativu a s efektem
vyjád°eným pomocí jako (typ passive)

Je-li sloveso p°echodné a rámec obsahuje v akuzativu patient (nebo je patient vyjá-
d°ený in�nitivem nebo vedlej²í v¥tou) a navíc je²t¥ efekt s akuzativní konstrukcí s jako
nebo jakoºto, patient se posunuje do subjektové pozice stejn¥ jako v základní transfor-
maci s patientem v akuzativu (p°i£emº prob¥hne zm¥na jeho formy na nominativ) a
zárove¬ se v tomto p°ípad¥ i pád konstrukce s jako nebo jakoºto zm¥ní na nominativ.
Forma p°ípadných ostatních aktant· nebo obligatorních volných dopln¥ní se nem¥ní
(p°íklad (12), obr. 5.9 a TP.6). Nem¥ní se ani p°ípadná jiná forma vyjád°ení patientu
(in�nitivem, vedlej²í v¥tou obsahovou nebo jiným typem vedlej²í v¥ty).

(12) vnímat
ACT(1) PAT(4) EFF(.4[jako,jakoºto:/AuxY];.a4[jako, jakoºto:/AuxY]) →

�(.$2<s>[být.#/AuxV]) ACT(7;od+2) PAT(1)

EFF(.1[jako,jakoºto:/AuxY];.a1[jako,jakoºto:/AuxY])

Vým¥nu by vnímali jako politický neúsp¥ch strany. →
Vým¥na by byla vnímána jako politický neúsp¥ch strany.
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Typ passive

Podm.
ACT(1) & PAT(4;f;c;v;↓/AuxC) &
EFF(4[jako,jakoºto:/AuxY];a4[jako,jakoºto:/AuxY]) & �ADDR(4) & �ORIG(4)
& �DPHR(4) & �CPHR(4)

Akce

PRED: add(.$2<s>[být.#/AuxV])
ACT: replace(.1 → .7;od[.2])
PAT: replace(.4 → .1)

EFF:
replace(.4[jako,jakoºto:/AuxY] → .1[jako,jakoºto:/AuxY])
replace(.a4[jako,jakoºto:/AuxY] → .a1[jako,jakoºto:/AuxY])

TP.6: Pravidlo pro opisné pasivum d¥jové, patient v akuzativu a efekt v akuzativu
s jako/jakoºto
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Obrázek 5.10: D¥jová opisná pasivní diateze s adresátem v akuzativu (podrobit):
Kontrole byl podroben kaºdý provoz

Transforma£ní pravidla pro rámce s adresátem v akuzativu nebo genitivu
(typ passive)

Obsahuje-li rámec slovesa adresát v akuzativu nebo genitivu (bez ohledu na to, jak
je vyjád°en patient nebo p°ípadné dal²í aktanty), do pozice subjektu s nominativní
nebo genitivní35 formou se posunuje tento adresát. Forma p°ípadných ostatních ak-
tant· (p°edpokládá se výskyt patientu) nebo obligatorních volných dopln¥ní se nem¥ní
(p°íklad (13), obr. 5.10 a TP.7). Nem¥ní se ani p°ípadná jiná forma vyjád°ení adresátu
(in�nitivem, vedlej²í v¥tou obsahovou nebo jiným typem vedlej²í v¥ty apod.).

35Postupujeme zde analogicky jako u patientu v genitivu, i kdyº v sou£asné verzi PDT-Vallexu
není ºádné takové sloveso s adresátem v genitivu, které by p°ipou²t¥lo pasivní opisnou diatezi; v²echna
taková slovesa jsou re�exiva tantum (dotázat se, vyptat se a dal²í slovesa �tázání�), u nichº nelze opisnou
pasivní diatezi vytvo°it.



KAPITOLA 5. DIATEZE 124

Typ passive

Podm. ACT(1) & ADDR(2;4)

Akce
PRED: add(.$2<s>[být.#/AuxV])
ACT: replace(.1 → .7;od[.2])
ADDR: replace(.4 → .1), replace(.2 → .1;.2)

TP.7: Pravidlo pro opisné pasivum d¥jové, adresát v akuzativu nebo genitivu
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Obrázek 5.11: D¥jová opisná pasivní diateze s efektem v akuzativu (napsat): O SPT
bylo mnoho napsáno

(13) podrobit
ACT(1) PAT(3) ADDR(4) →

�(.$2<s>[být.#/AuxV]) ACT(7;od+2) PAT(3) ADDR(1)

Kontrole podrobili kaºdý provoz. →
Kontrole byl podroben kaºdý provoz.

Transforma£ní pravidla pro rámce s efektem v akuzativu (typ passive)

Obsahuje-li rámec slovesa efekt v akuzativu (bez ohledu na to, jak je vyjád°en
patient nebo p°ípadné dal²í aktanty), jedná se o situaci zcela analogickou s výskytem
adresátu v akuzativu - viz p°edchozí odstavec (p°íklad (14) a obr. 5.11 a pravidlo TP.8).
Efekt s genitivem se v²ak v datech nevyskytl, proto jej TP.8 neuvádí.

(14) napsat
ACT(1) EFF(4;↓ºe; ↓aby; .s;↓c) ?PAT(o+6) ?ADDR(3) →

�(.$2<s>[být.#/AuxV]) ACT(7;od+2) EFF(1)

EFF(.1[jako,jakoºto:/AuxY];.a1[jako,jakoºto:/AuxY])

O SPT napsali mnoho. →
O SPT bylo mnoho napsáno.
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Typ passive

Podm. ACT(1) & EFF(4)

Akce
PRED: add(.$2<s>[být.#/AuxV])
ACT: replace(.1 → .7;od[.2])
EFF: replace(.4 → .1),

TP.8: Pravidlo pro opisné pasivum d¥jové, efekt v akuzativu

Typ passive

Podm. ACT(1) & DPHR(4)

Akce
PRED: add(.$2<s>[být.#/AuxV])
ACT: replace(.1 → .7;od[.2])
DPHR: replace(.4 → .1),

TP.9: Pravidlo pro opisné pasivum d¥jové, nominální £ást frazému v akuzativu

Transforma£ní pravidla pro rámce s frazeologickými výrazy a se sloºenými
predikáty (typ passive)

Je-li význam slovesa frazeologický nebo se jedná o sloºený predikát se slovesem
s �vyprázdn¥ným� významem (tj. v rámci je dopln¥ní typu DPHR nebo CPHR; o t¥chto
slovesných konstrukcích viz kap. 4.5.4) a hlavní uzel (hlavním uzlem se rozumí ten
uzel, který je ko°enem podstromu realizace této konstrukce na analytické rovin¥) £lenu
DPHR nebo CPHR je v akuzativu, do pozice subjektu se p°esouvá tento £len a jeho
pád se transformuje na nominativ (p°íklady (15) pro DPHR a (16) pro CPHR, obrázky
5.12 (pro DPHR) a 5.13 (pro CPHR) a pravidla TP.9 (DPHR) a TP.10 pro CPHR). Tyto
p°ípady nejsou £asté, ale v PDT se vyskytly.

(15) ud¥lat
ACT(1) DPHR(te£ka.S4) →

�(.$2<s>[být.#/AuxV]) ACT(7;od+2) DPHR(te£ka.S1)

Ud¥lali te£ku za mezinárodními cenami. →
Te£ka byla ud¥lána za mezinárodními cenami.

Typ passive

Podm. ACT(1) & CPHR(4)

Akce
PRED: add(.$2<s>[být.#/AuxV])
ACT: replace(.1 → .7;od[.2])
CPHR: replace(.4 → .1),

TP.10: Pravidlo pro opisné pasivum d¥jové, nominální £ást sloºeného predikátu
v akuzativu
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Obrázek 5.12: D¥jová opisná pasivní diateze s funktorem DPHR (ud¥lat te£ku): Te£ka
byla ud¥lána za mezinárodními cenami pro na²e podniky
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Obrázek 5.13: D¥jová opisná pasivní diateze s funktorem CPHR (uloºit napomenutí):
Napomenutí m·ºe být uloºeno ob£an·m Jirkova
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Obrázek 5.14: Anotace opisného pasiva se slovesem dotknout se: Vypo°ádáním nebylo
dot£eno základní jm¥ní podniku

(16) uloºit
ACT(1) CPHR({napomenutí, pokuta, povinnost, sankce, trest, ...}.4) ADDR(3) →

�(.$2<s>[být.#/AuxV])

ACT(7;od+2) CPHR({napomenutí, pokuta, povinnost, sankce, trest, ...}.1) ADDR(3)

Napomenutí mohou uloºit ob£an·m Jirkova. →
Napomenutí m·ºe být uloºeno ob£an·m Jirkova.

Forma p°ípadných dal²ích aktant· nebo obligatorních volných dopln¥ní v rámci se ani
v jednom p°ípad¥ nem¥ní (viz nap°. dativní adresát v p°íkladu (15)).

Transforma£ní pravidlo pro kanonický rámec v pasivu (typ passive)

Je-li jiº v kanonickém rámci pro sloveso p°edepsána forma opisného pasiva (tj. rámec
obsahuje �(.$2<s>)), má se za to, ºe aktivní forma v daném významu slovesa neexistuje,
rámec uvedený ve slovníku tedy neodpovídá primární diatezi (aktivnímu tvaru slovesa)
a v d·sledku toho se ºádná transformace rámce neprovádí s výjimkou explicitního
poºadavku na p°idání pomocného slovesa být s analytickou funkcí AuxV (p°íklad (17),
obr. 5.14 a pravidlo TP.11). Této situaci bychom se mohli vyhnout pouze zavedením
�um¥lého� kanonického rámce s formou odpovídající primární (aktivní) diatezi. Tento
rámec by pak ov²em popisoval neexistující pouºití slovesa dotknout se v tomto významu.
V PDT-Vallexu se jedná pouze o jeden z význam· slovesa dotknout se, tedy o tvar být
dot£en (v právním smyslu, týkat se), a zastoupit, tedy o tvar být zastoupen (ve smyslu
n¥kde se n¥co nachází, je reprezentováno).
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Typ passive

Podm. PRED($2<s>)

Akce PRED: replace(.$2<s> → .$2<s>[být.#/AuxV])

TP.11: Pravidlo pro p°ípad, kdy jiº v kanonickém rámci jsou uvedeny tvary pro
opisné pasivum

(17) dotknout se
ACT(7) PAT(1) �(.$2<s>) →

�(.$2<s>[být.#/AuxV])

ACT(7) PAT(1)

*Vypo°ádání se nedotklo základního jm¥ní podniku. →
Vypo°ádáním nebylo dot£eno základní jm¥ní podniku.

5.4.2.2 Pasivní re�exivní diateze (reflpas)

Pro ú£ely této práce se pro tento typ diateze p°ikláníme k tradi£nímu36 pojmu re�exivní
(zvratné) pasivum a °adíme ho mezi pasivní diateze. Této diateze se zú£ast¬ují jak
slovesa p°edm¥tová, uvedená v p°íkladech (18) a (19),

(18) Noviny se kupují v tra�ce.

(19) Budovalo se s nad²ením.

tak slovesa bezp°edm¥tová se slovesným tvarem v neutru sg. 3. osoby, jak uvádíme
v p°íkladech (20) a (21).

(20) Bruslilo se celou zimu.

(21) Tam se vºdy relaxuje po ob¥d¥.

Neº p°ikro£íme k popisu formálních transforma£ních pravidel pro re�exivní pasivní di-
atezi, zmíníme se krátce o problematice akceptovatelnosti této diateze pro konkrétní
slovesa (i kdyº, jak jsme jiº n¥kolikrát uvedli, není akceptovatelnost £i p°ípustnost
diatezí hlavním tématem této práce). Akceptovatelností re�exivizace se podrobn¥ v¥-
nuje slovník VALLEX, který u lexikálních jednotek, resp. jejich rámc·, uvádí moºnost
tvo°ení re�exivizace pomocí atributu -rfl, u kterého poskytuje £ty°i moºnosti:37

� hodnotu pass pro re�exiva p°echodných sloves,

� hodnotu pass0 pro re�exiva intranzitivních sloves,

36Toto pojetí najdeme p°edev²ím v práci (Trávní£ek, 1951), s úpravami pak v práci (Kope£ný,
1958) a (�milauer, 1947), pozd¥ji byl pojem �re�exivní pasivum� nahrazen pojmem �re�exivní forma
slovesná�, pop°. �re�exivní podoba slovesná� (Havránek a Jedli£ka, 1981). Nov¥ji (nap°. �tícha, 1984,
Grepl a Karlík, 1983) se tato diateze ozna£uje jako jeden z typ· �deagentních diatezí�. Aº na posledn¥
zmín¥né práce v²ak v literatu°e nenajdeme explicitn¥ popsaný rozdíl mezi funkcí (deagentizací) a
formou (re�exivitou, resp. uºitím £ástice se/si).

37http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/2.6/doc/structure_en.html
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� hodnotu cor3 pro taková re�exiva, kde £ástice si koreferuje s aktorem a

� hodnotu cor4 pro taková re�exiva, kde s aktorem koreferuje £ástice se.

Skoumalová (2001) pouºívá pro re�exiva se speciálním chováním rovn¥º n¥kolik hodnot
atributu pro re�exivitu: S pro re�exiva tantum, D pro odvozená re�exiva (ve variantách
SE/SI a DE/DI podle toho, která z £ástic se/si je pouºita). Moºnosti tvo°ení t¥chto
re�exiv od základní lexikální jednotky z toho vyplývají pouze implicitn¥, záleºí na
tom, zda je v uvedeném slovníku zachycen i tvar bez re�exivní £ástice nebo ne. Pokud
je tvar bez re�exivní £ástice ve slovníku uveden, není navíc z°ejmé, zda je jeho význam
stejný jako význam slova s re�exivní £ásticí.

P°íklady (22) a (23) ukazují, ºe pasivní re�exivní diatezi obvykle nelze aplikovat
u re�exiv tantum (v obou p°ípadech p°edpokládáme v²eobecného konatele, nikoli nevy-
jád°ené osobní zájmeno s referencí k n¥jaké konkrétní substantivní frázi v p°edchozím
textu).38

(22) *Smálo se celý ve£er.

(23) *Kdyby se mohlo, vyskytovalo by se v Praze.

Podobn¥ pasivní re�exivní diatezi obvykle nelze uºít podle práce (Grepl a Karlík, 1986)
ani v p°ípad¥ �personického patientu�, protoºe by �mohlo dojít k neºádoucí homonymii
s re�exivním slovesem, p°esn¥ji °e£eno se syntaktickou re�exivizací, p°i níº se výrazem
�se� speci�kuje patiens...� (Grepl a Karlík 1986, s. 159). V p°íkladu (24) se konstrukce
p°esv¥d£il se interpretuje jako aktivní diateze (primární) se slovesem p°esv¥d£it se, nikoli
jako diateze (sekundární) pasivní re�exivní vytvo°ená od slovesa p°esv¥d£it.

(24) Na ²kole se p°esv¥d£il, ºe má studium dokon£it.

Také v na²em pojetí jsou slovesa p°esv¥d£it a p°esv¥d£it se povaºována za významov¥
r·zná slovesa, a mají tudíº dv¥ r·zná hesla (a tedy kanonické rámce) v PDT-Vallexu,
jak je vid¥t v p°íkladech (25) a (26).

(25) p°esv¥d£it ACT(1) PAT(o+6;k+3; .f; ↓ºe;↓aby; ↓a´; .s;↓c) ADDR(4)

(26) p°esv¥d£it se ACT(1) PAT(o+6; ↓ºe;↓c)

Výraz se v²ak m·ºe být i patientem (a tedy £lenem rámce slovesa p°esv¥d£it), a to
v konstrukcích a kontextech obdobných p°íkladu (27) (tj. v p°ípadech, kdy slovník
VALLEX uvádí u atributu -rfl hodnotu cor4 nebo cor3). V tomto p°ípad¥ se v²ak toto
se (nebo si) v na²em pojetí nepovaºuje za re�exivní £ástici, ale za zájmeno (potenciáln¥
vyjád°itelné i dlouhou formou sebe/sob¥), které má v tektogramatické reprezentaci sv·j
vlastní uzel, a tedy i moºnost vyjád°it koreferenci apod.

(27) Dlouhé hodiny sám sob¥ p°ed£ítal z �lozo�ckých knih. Teprve tím se.PAT [=
sebe] p°esv¥d£il, ºe musí ...

38V jistých typech textu (ironie, archaizace apod.) si takovéto konstrukce ov²em p°edstavit lze, nap°.
Smálo se, aº se plakalo.
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Z t¥chto úvah vyplývá, ºe by bylo vhodné omezit tvorbu pasivní re�exivní diateze
jen na n¥která, seznamem ur£ená slovesa (pomocí atributu u slovesného rámce, nap°.
tak, jak to navrhujeme zavést pro reciprocitu v kap. 5.4.7.5, nebo jak to uvádí slovník
VALLEX v atributu -rfl hodnotami pass a pass0). Dosud v²ak tato problematika
není dostate£n¥ prozkoumaná, a proto zatím p°ipustíme tuto diatezi (podobn¥ jako
u opisného pasiva) pro v²echna slovesa, u nichº bude odpovídat forma rámce podmínce
transforma£ního pravidla.

I v této sekundární diatezi, pokud je moºno ji od daného slovesa vytvo°it, je konatel
(ACT) odsunut ze subjektové pozice, kterou má v primární diatezi, av²ak na rozdíl od
opisného pasiva je v re�exivním pasivu pozice konatele na povrchu vzhledem k £eské
syntaxi prakticky nemyslitelná (a´ uº by se jednalo o instrumentál nebo vazbu od
a genitiv; výjimkou mohou být n¥která místní vyjád°ení do jisté míry reprezentující
práv¥ konatele, viz níºe). Konatel (aktor) je v²eobecný. Re�exivní pasivum je omezeno
na 3. os. singuláru i plurálu39 a p°ibírá formant se. V p°ípad¥ v²eobecného subjektu
v povrchové podob¥ v¥ty je pak sloveso ve 3. os. sg. neutra.

V diatezi reflpas dochází ke stejným zm¥nám p°i transformaci patientu, adresátu
a efektu jako u opisného pasiva. Zárove¬ je pro tento typ diateze £asté, ºe se transfor-
mované valen£ní dopln¥ní posunuté do subjektové pozice na povrchové rovin¥ vypou²tí,
jak nazna£uje p°íklad (19).

Z jistého pohledu se �místo� konatele v konstrukcích s re�exivním pasivem mohou
objevit adverbiální dopln¥ní, v¥t²inou s formou vyjád°ení pouºívanou pro místní nebo
mén¥ £asto pro £asová ur£ení. Tato ur£ení nejsou v PDT anotována jako ur£ení s hod-
notou ACT, ale jsou (ve shod¥ s tradi£ními mluvnicemi) anotována jako místní £i £asová
ur£ení, jak je znázorn¥no v p°íkladech (28) aº (30).

(28) U Schnell·.LOC se dob°e va°í.

(29) Drogy se prodávají u p°ekupník·.LOC

(30) Za husit·.TWHEN se zpívaly poboºné písn¥.

Existují je²t¥ dal²í rozdíly mezi vyjád°ením formy transformovaného rámce v re�exiv-
ním a opisném pasivu. V²echny tyto rozdíly shrnujeme (z hlediska pasiva re�exivního)
v následujících bodech.

1. ke slovesnému tvaru musí být dopln¥n formant se;

2. rod slovesného d¥je se nem¥ní, z·stává zde aktivní tvar (pop°ípad¥ in�nitiv a
dal²í moºnosti podle popisu formální speci�kace hodnotou (k));

3. musí být napln¥na £eská gramatická pravidla shody; p°i nevyjád°eném, z kontextu
nezjistitelném konkrétním subjektu je sloveso vºdy ve 3. osob¥ singuláru neutra;

39Speciální p°ípady s performativním, pop°. ironizujícím významem, obsahují 2. os. (nap°. Dosazu-
jete se do funkce od ledna.), pop°ípad¥ 1. os. (nap°. Tak já se dosazuji do funkce do funkce od ledna.).
Tyto p°ípady ale ne°adíme do pasivní re�exivní diateze a v datech PDT jsou anotovány jako v¥ty uºité
v primární aktivní diatezi, tj. se je anotováno jako patient.
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Obrázek 5.15: Pasivní re�exivní diateze s jediným aktantem v rámci (postupovat):
U nás by se postupovalo d·sledn¥

4. fráze odpovídající aktoru musí být na povrchu zcela vypu²t¥na, tj. na tektogra-
matické rovin¥ se dopl¬uje v anotaci uzel pro ACT s t_lemmatem ohodnoceným
#Gen, od n¥hoº se do analytické roviny neodkazuje;

5. v²eobecn¥ se pro posun aktant· (patientu, adresátu nebo efektu) do subjektové
pozice uplat¬ují pravidla jako u opisného pasiva.

Vý²e uvedené body, p°edstavující prakticky jediné rozdíly oproti transforma£ním
pravidl·m pro opisnou pasivní diatezi, jsou zakomponovány do transforma£ních pravi-
del, která postupn¥ p°edstavíme v dal²ím textu. Podobn¥ jako u opisné pasivní diateze
ani zde a priori nevylu£ujeme ºádné moºnosti vyjád°ení, pokud odpovídají podmín-
kám transforma£ního pravidla. Podmínky pro moºnosti tvorby re�exivního pasiva se
od opisného pasiva ov²em mohou li²it.

Transforma£ní pravidla pro rámce bez aktantu v akuzativu a bez patientu
v in�nitivu nebo vyjád°eného vedlej²í v¥tou (typ reflpas)

Podobn¥ jako u opisného pasiva i zde je pouze jedno transforma£ní pravidlo (TP.12),
které pokrývá jak p°ípad, kdy se v rámci vyskytuje z aktant· jen aktor (obr. 5.15 a p°í-
klad transformace rámce (31), kde vidíme °adu obligatorních volných dopln¥ní, jejichº
forma se p°i transformaci rámce nijak nem¥ní), tak i p°ípad, kdy v rámci je patient
v jiném pád¥ neº v akuzativu nebo jiné vyjmenované form¥ (obr. 5.16 a p°íklad transfor-
mace rámce (32)). V PDT se dále vyskytly p°ípady re�exivního pasiva tvo°eného podle
pravidla TP.12 i pro patient vyjád°ený p°edloºkou k s dativem i dal²ími prost°edky.
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Typ reflpas

Podm.
ACT(1) & �PAT(4;f;c;v;↓/AuxC) & �ADDR(4) & �EFF(4) & �ORIG(4) &
�DPHR(4) & �CPHR(4)

Akce
PRED: add(.kNS$8<3>[se.4$2<7>/AuxR])
ACT: replace(* → !)

TP.12: Pravidlo pro re�exivní pasivum, v rámci je jediný aktant (aktor) nebo dal²í
aktant není realizován akuzativem, pop°. dal²ími vyjmenovanými konstrukcemi
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Obrázek 5.16: Pasivní re�exivní diateze s patientem v dativu (tleskat): Na nádvo°í se
totiº tleskalo intenzivn¥ dobrým výkon·m

(31) postupovat
ACT(1) BEN()|LOC(=)|MANN()|MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR() →

�(.kNS$8<3>[se.4$2<7>/AuxR])

ACT(!) BEN()|LOC(=)|MANN()|MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR()

... budou jednotn¥ postupovat proti dopingu ve v²ech sportech. →
... bude se jednotn¥ postupovat proti dopingu ve v²ech sportech.

(32) tleskat
ACT(1) ?PAT(3) →

�(.kNS$8<3>[se.4$2<7>/AuxR])

ACT(!) ?PAT(3)

Na nádvo°í totiº tleskali intenzivn¥ dobrým výkon·m. →
Na nádvo°í se totiº tleskalo intenzivn¥ dobrým výkon·m.



KAPITOLA 5. DIATEZE 133

t-mf930709-101-p2s15

root

loď

PAT

n.denot

#Gen

ACT

qcomplex

dnes

TWHEN basic

adv.denot.ngrad.nneg

stav�t enunc

PRED

v

.

.

a-mf930709-101-p2s15

AuxS

lodě

Sb

se

AuxR

dnes

Adv

stavějí

Pred

Obrázek 5.17: Pasivní re�exivní diateze s aktorem a patientem v akuzativu v rámci
(stav¥t): lod¥ se dnes stav¥jí ...

Typ reflpas

Podm. ACT(1) & PAT(4;f;c;v;s;↓/AuxC)

Akce
PRED: add(.k[se.4$2<7>/AuxR])
ACT: replace(* → !)
PAT: replace(.4 → .1)

TP.13: Pravidlo pro re�exivní pasivum, patiens v akuzativu nebo v jiné uvedené form¥

Transforma£ní pravidla pro patient v akuzativu, in�nitivu nebo ve form¥
vedlej²í v¥ty (typ reflpas)

Pravidlo TP.13 je nejtypi£t¥j²ím p°edstavitelem pravidla pro re�exivní pasivní di-
atezi. V kanonickém rámci, na který se toto pravidlo aplikuje, se p°edpokládá aktor
v nominativu a patient v akuzativu nebo jednom z dal²ích p°edepsaných vyjád°ení (in-
�nitiv, vedlej²í v¥ta pod°adicí nebo obsahová). Transformace jako vºdy u re�exivního
pasiva zakáºe povrchovou realizaci aktoru a zm¥ní akuzativ na nominativ u patientu
(a£koliv, jak jsme se uº zmínili d°íve, patient je £asto na povrchu nerealizován, ne ov²em
nutn¥). Ostatní moºné formy patientu se v této diatezi, op¥t v souladu s obdobným
pravidlem pro opisné pasivum d¥jové, nem¥ní.

Jako p°íklad uvádíme v¥tu na obr. 5.17. Provedenou transformaci rámce je vid¥t na
p°íkladu (33).

(33) stav¥t
ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) →

�(.k$3<N>$4<S>$8<3>[se.4$2<7>/AuxR])

ACT(!) PAT(1) ?ORIG(z+2)

... lod¥[akuzativ] dnes stav¥jí →
... lod¥ se dnes stav¥jí.
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Obrázek 5.18: Pasivní re�exivní diateze s aktorem a patientem v genitivu (uºívat):
Pokud se d°íve uºívalo silných slov, ....

Typ reflpas

Podm. ACT(1) & PAT(2)

Akce
PRED: add(.k[se.4$2<7>/AuxR])
ACT: replace(* → !)
PAT: replace(.2 → .1;.2)

TP.14: Pravidlo pro re�exivní pasivum, patiens v genitivu

Jako dal²í p°íklady m·ºeme uvést patient v in�nitivu (Ukládá se jim zve°ej¬ovat údaje
o ve°ejných zakázkách), vedlej²í v¥tu se spojkou aby (Doporu£uje se, aby si v²ichni
p°i odchodu z laborato°e myli ruce) nebo i vedlej²í v¥tu obsahovou (Hledá se, kdo by
p°ipravoval studenty k maturit¥).

Transforma£ní pravidla pro rámce s patientem v genitivu (reflpas)

I v tomto p°ípad¥ je transforma£ní pravidlo tvo°eno na stejném principu jako ob-
dobné transforma£ní pravidlo pro opisné pasivum s výjimkou tvaru slovesa (p°idává se
formant se a sloveso jinak z·stává v p·vodní form¥). Sloveso p°itom bude v p°ípad¥ po-
vrchov¥ nevyjád°eného patientu nebo v p°ípad¥ zachování genitivu i v subjektové pozici
patientu ve 3. osob¥ singuláru neutra. V opa£ném p°ípad¥ (patient bude vyjád°en ve
form¥ nominativu) budou aplikována obvyklá pravidla na shodu podm¥tu s p°ísudkem.

Na obrázku 5.18 je p°íklad v¥ty Pokud se d°íve uºívalo silných slov, ..., kde z·stává
zachován genitiv u patientu, i kdyº by jist¥ bylo moºné formu patientu i zde zm¥nit
a °íci i Pokud se d°íve uºívala silná slova, .... Rámec slovesa uºívat p°ed transformací
podle pravidla TP.14 a po ní je v p°íkladu (34).
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Obrázek 5.19: Pasivní re�exivní diateze s aktorem a patientem v akuzativu a efektem
s vazbou jako s akuzativem (hodnotit): Hodnotí se to jako úsp¥ch.

(34) uºívat
ACT(1) PAT(4;2) →

�(.k$3<N>$4<S>$8<3>[se.4$2<7>/AuxR])

ACT(!) PAT(1;2)

Pokud d°íve uºívali silných slov, ... →
Pokud se d°íve uºívalo silných slov, ...

Transforma£ní pravidla pro rámce s patientem a efektem vyjád°eným
pomocí jako (reflpas)

I v tomto p°ípad¥ jsou transforma£ní pravidla vytvo°ena kombinací obdobného pra-
vidla pro opisnou pasivní diatezi s obecnými poºadavky na slovesný tvar tvo°ící jádro
re�exivního pasiva. Uplat¬ují se v p°ípad¥, ºe sloveso je p°echodné a rámec obsahuje
v akuzativu patient (nebo je patient moºno navíc vyjád°it i in�nitivem, pop°. ved-
lej²í v¥tou) a navíc je²t¥ efekt s akuzativní konstrukcí s jako nebo jakoºto. Patient se
posunuje do subjektové pozice (jeho forma se m¥ní na nominativ) a zárove¬ se i pád
konstrukce s jako nebo jakoºto m¥ní na nominativ. Forma p°ípadných ostatních aktant·
nebo obligatorních volných dopln¥ní se nem¥ní. Nem¥ní se ani p°ípadná jiná forma vy-
jád°ení patientu (in�nitivem, vedlej²í v¥tou obsahovou nebo v¥tou vedlej²í s pod°adicí
spojkou apod.).

P°íklad v¥ty se slovesem hodnotit, kde je pouºita tato diateze, je na obr. 5.19. P°íklad
(35) pak ukazuje p·vodní a transformovaný rámec pro sloveso hodnotit podle pravidla
TP.15.
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Typ reflpas

Podm.
ACT(1) & PAT(4;f;c;v;↓/AuxC) &
EFF(4[jako,jakoºto:/AuxY];a4[jako,jakoºto:/AuxY]) & �ADDR(4) & �ORIG(4)
& �DPHR(4) & �CPHR(4)

Akce

PRED: add(.k[se.4$2<7>/AuxR])
ACT: replace(* → !)
PAT: replace(.4 → .1)

EFF:
replace(.4[jako,jakoºto:/AuxY] → .1[jako,jakoºto:/AuxY])
replace(.a4[jako,jakoºto:/AuxY] → .a1[jako,jakoºto:/AuxY])

TP.15: Pravidlo pro re�exivní pasivum, patiens a efekt s jako

Typ reflpas

Podm. ACT(1) & ADDR(4)

Akce
PRED: add(.k[se.4$2<7>/AuxR])
ACT: replace(* → !)
ADDR: replace(.4 → .1),

TP.16: Pravidlo pro re�exivní pasivum, adresát v akuzativu

(35) hodnotit
ACT(1) PAT(4) EFF(.4[jako, jakoºto:/AuxY]; .a4[jako, jakoºto:/AuxY];za-1[.a4]) →

�(.k[se.4$2<7>/AuxR])

ACT(!) PAT(1) EFF(.1[jako, jakoºto:/AuxY]; .a1[jako, jakoºto:/AuxY];za-1[.a4])

Hodnotí to jako úsp¥ch[akuzativ]. →
Hodnotí se to jako úsp¥ch[nominativ].

Transforma£ní pravidla pro rámce s adresátem v akuzativu (reflpas)

Slovesa, která mají v kanonickém rámci adresát v akuzativu, se v re�exivním pasivu
pouºívají jen z°ídka. Je to zp·sobeno pravd¥podobn¥ tím, ºe adresát je £asto ºivotný, a
v re�exivním pasivu by vlivem toho vznikla homonymie s odvozeným slovesem (s £ásticí
se).40 Postup p°i transformaci rámce s adresátem v akuzativu je formáln¥ obdobný
postupu p°i transformaci rámce s patientem v akuzativu. V PDT byl nalezen jen jeden
p°íklad tohoto typu (p°íklad (36), obr. 5.20 a TP.16).

(36) lé£it
ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2) →

�(.k[se.4$2<7>/AuxR]) ACT(!) ADDR(1) ?PAT(z+2)

Václava Havla lé£ili v �elivu →
Václav Havel se lé£il v �elivu

40O neºádoucí homonymii s re�exivním slovesem p°i personi�ckém patientu srov. vý²e, p°íklad slo-
vesa p°esv¥d£it se.
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Obrázek 5.20: Pasivní re�exivní diateze, adresát v akuzativu, sloveso lé£it : Václav
Havel se lé£il v �elivu

Typ reflpas

Podm. ACT(1) & EFF(4)

Akce
PRED: add(.k[se.4$2<7>/AuxR])
ACT: replace(* → !)
EFF: replace(.4 → .1),

TP.17: Pravidlo pro re�exivní pasivum, efekt v akuzativu

Transforma£ní pravidla pro rámce s efektem v akuzativu (reflpas)

Efekt v akuzativu se objevuje zejména ve valen£ních rámcích pro verba dicendi
(nap°. °íkat, povídat, vy°vávat, zanotovat) a slovesa jim blízká (nap°. vyzv¥d¥t, zapama-
tovat si, £íst). V t¥chto p°ípadech se transforma£ní pravidlo pro re�exivní pasivum (viz
TP.17) tvo°í obdobn¥ jako transforma£ní pravidlo pro re�exivní pasivum aplikované
na kanonický rámec s patientem v akuzativu. P°íklad (37) a obrázek 5.21 zachycují
transformaci rámce a anotaci pro sloveso v¥d¥t. Transforma£ní pravidlo TP.17 p°itom
v podmínce pro efekt (na rozdíl od patientu) obsahuje jen akuzativ, protoºe se v da-
tech PDT, a tedy ani ve slovníku PDT-Vallex nevyskytuje p°ípad, ºe by efekt mohl být
vyjád°en pouze jinou formou neº akuzativem a p°itom tato diateze byla moºná. Tento
test by proto byl zbyte£ný. Jiné vyjád°ení neº akuzativ (které je u uvedených sloves a
obecn¥ u efektu pom¥rn¥ £asté) se p°i transformaci do re�exivního pasiva nem¥ní.
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Obrázek 5.21: Pasivní re�exivní diateze, efekt v akuzativu, sloveso v¥d¥t : O Anglii se
to dosud nev¥d¥lo

Typ reflpas

Podm. ACT(1) & DPHR(4)

Akce
PRED: add(.k[se.4$2<7>/AuxR])
ACT: replace(* → !)
DPHR: replace(.4 → .1),

TP.18: Pravidlo pro re�exivní pasivum, nominální £ást frazému v akuzativu

(37) v¥d¥t
ACT(1) EFF(4;↓ºe;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c) ?PAT(o+6) ?ORIG(z+2;od+2;odtud;odsud;...) →

�(.k[se.4$2<7>/AuxR])

ACT(!) EFF(1;↓ºe;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c) ?PAT(o+6) ?ORIG(z+2;od+2;odtud;odsud;...)

O Anglii to dosud nev¥d¥li →
O Anglii se to dosud nev¥d¥lo

Transforma£ní pravidla pro rámce s frazeologickými výrazy (reflpas)

V p°ípad¥, ºe význam slovesa je de�nován pomocí jednoho nebo více slov spojených
do jednoho uzlu jako £ást frazeologického výrazu pomocí funktoru DPHR, m·ºe se i
v p°ípad¥ re�exivního pasiva do subjektové pozice (op¥t ve shod¥ se zm¥nami probíha-
jícími p°i obdobné pasivní opisné diatezi) dostat tato sou£ást frazeologického výrazu.
Stává se to ov²em pouze v p°ípad¥, ºe frazeologický výraz je v povrchové syntaxi °ízen
slovem v akuzativu (tj. na analytické rovin¥ anotace PDT je v morfologickém tagu uzlu
reprezentujícího ko°en podstromu £ásti frazeologického výrazu akuzativ). P°íklad ano-
tace je uveden na obr. 5.22. Kanonický rámec a rámec transformovaný podle pravidla
TP.18 k obrázku 5.22 uvádíme jako p°íklad (38).
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Obrázek 5.22: Pasivní re�exivní diateze s funktorem DPHR (vést °e£i): �e£i se vedou

Typ reflpas

Podm. ACT(1) & CPHR(4)

Akce
PRED: add(.k[se.4$2<7>/AuxR])
ACT: replace(* → !)
CPHR: replace(.4 → .1),

TP.19: Pravidlo pro re�exivní pasivum, nominální £ást sloºeného predikátu
v akuzativu

(38) vést
ACT(1) DPHR(°e£.P4) →

�(.k[se.4$2<7>/AuxR]) ACT(!) DPHR(°e£.P1)

�e£i vedli... →
�e£i se vedou...

Transforma£ní pravidla pro rámce se sloºeným predikátem (reflpas)

Pokud se jedná o speci�cký druh frazeologického významu, kde je vyprázdn¥ný vý-
znam slovesa dopln¥n jedním, n¥kolika nebo celou t°ídou konkrétních výraz· sdílejících
n¥jakou sémantickou charakteristiku a ozna£ených funktorem CPHR, m·ºe se v p°í-
pad¥ re�exivního pasiva do subjektové pozice (op¥t ve shod¥ se zm¥nami probíhajícími
p°i pasivní opisné diatezi) dostat tato sou£ást sloºeného výrazu. Platí p°itom, ºe £len
s funktorem CPHR je v kanonickém rámci v akuzativu a p°i posouvání do pozice sub-
jektu se transformuje na nominativ. Ani v tomto p°ípad¥ se forma p°ípadných dal²ích
aktant· nebo obligatorních volných dopln¥ní v rámci nem¥ní.

P°íklad této transformace (podle pravidla TP.19) je uveden na obr. 5.23. Kanonický
a transformovaný rámec k obrázku 5.23 uvádíme jako p°íklad (39).
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Obrázek 5.23: Pasivní re�exivní diateze s funktorem CPHR (podávat ºádost): �ádost
se podává do °íjna

(39) podávat
ACT(1) CPHR(d·kaz, hlá²ení, informace, návod, návrh, odvolání, podn¥t, protest, p°íklad, stíºnost,

sv¥dectví, zpráva, ºádost, ºaloba, ....4) ADDR(3) →
�(.k[se.4$2<7>/AuxR]) ACT(!) CPHR(d·kaz, hlá²ení, informace, návod, návrh, odvolání,

podn¥t, protest, p°íklad, stíºnost, sv¥dectví, zpráva, ºádost, ºaloba, ....1) ADDR(3)

Podávali ºádost do °íjna... →
�ádost se podává do °íjna...

5.4.3 Rezultativní diateze

5.4.3.1 Konstrukce mít s participiem trpným, subjektové a nesubjektové
(result-sb, result-nonsb)

Tento typ konstrukcí je v tradi£ní £eské lingvistice interpretován jako prost°edek r·z-
ných kategorií. N¥kdy je charakterizován jako druh slovesného £asu, nap°íklad jiº v roce
1925 °adil Mathesius (1925) tento typ konstrukcí mezi slovesné £asy typu perfektního.
Pozd¥ji nap°íklad �milauer (1943a a 1943b) tuto konstrukci ozna£uje termínem �Per-
fektum praesens� a charakterizuje ji následovn¥: �...Perfektum praesens je tvar sloºený
z pomocného slovesa 'míti' a z p°í£estí trpného .... Znamená stav vyplývající z doko-
nané, provedené jiº £innosti p°edcházející.� Jinak za°azuje do morfologického systému
£e²tiny tyto konstrukce Hausenblas (1963b), který je povaºuje za tzv. kategorii výsled-
ného stavu. Panevová (1971) konstrukce �mít+participium� chápe (vedle procesuálnosti
a komplexnosti) jako t°etí kategorii vidovou, jako tzv. rezultativ (srov. téº Panevová,
2003). Tyto konstrukce ve své rozsáhlé monogra�i podrobn¥ zkoumá také M. Giger
(Giger, 2003), který o nich hovo°í jako o posesivních rezultativech. Druhý díl Mluv-
nice £e²tiny (Petr, 1986b) poukazuje v rámci kategorie slovesného rodu na stavový
(perfektální) význam t¥chto konstrukcí, jeº chápe jako dal²í �derivace (transformace)
slovesného rodu, které za£le¬ují predikovaný stav do jiných propozicí.� (Petr, 1986b,
s. 174).



KAPITOLA 5. DIATEZE 141

Ze sémantického hlediska je nutno rozli²ovat dva typy konstrukcí mít s participiem
trpným.41 Kritériem pro rozli²ení je obsazení pozice subjektu. Pokud je do pozice sub-
jektu umíst¥n aktor, hovo°íme o subjektové konstrukci mít s participiem trpným (tedy
typ s ozna£ením result-sb), pokud je do pozice subjektu umíst¥n jiný £len neº aktor
(tj. £len, který v primární diatezi není v subjektu), hovo°íme o nesubjektové konstrukci
mít s participiem trpným (tedy typ s ozna£ením result-nonsb). První z t¥chto dvou
typ· by bylo moºno povaºovat v souladu s Mathesiem za slovesný £as (perfektum), za-
tímco druhý p°ípad má v²echny základní charakteristiky diateze (aktor není subjektem
a také naopak, v pozici subjektu je jiné valen£ní dopln¥ní).42

Z tohoto pohledu jsou výsledné povrchové realizace konstrukcí typu mám uva°eno,
mám uklizeno dvojzna£né, nebo´ existují dv¥ interpretace jejich významu: bu¤ subjekt
vykonal £innost sám, nebo tuto £innost pro subjekt této konstrukce vykonal n¥kdo jiný,
jak ukazují interpretace (41) (a) a (b) pro p°íkladovou v¥tu (40):

(40) Dcera má p°ipravenu sva£inu.

(41) a. Dcera si p°ipravila sva£inu.
b. N¥kdo dce°i p°ipravil sva£inu.

Podle interpretace (41) (a) je v pozici subjektu v¥ty v p°íkladu (40) aktor, zatímco
podle interpretace (41) (b) je v pozici subjektu v p°íkladu (40) benefaktor (u jiných
sloves tímto £lenem bude adresát, pokud ho mají v rámci). Je t°eba dodat, ºe ani
kontext £asto nepom·ºe jednozna£n¥ ur£it, zda jde o rezultativ subjektový (konatelem
je subjekt) nebo o rezultativ nesubjektový (konatelem není subjekt).43

Transforma£ní pravidla, která jsou aplikována na rámce z PDT-Vallexu (tj. bez
ohledu na kontext jejich pouºití v textu), uvádíme samoz°ejm¥ pro oba p°ípady. P°ed-
pokládáme p°itom, ºe u slovesného rámce ve slovníku bude uvedeno, zda tvo°í (re-
spektive m·ºe tvo°it) oba typy rezultativní diateze nebo jen jeden z nich (p°ípadn¥
ºádný).44

V obou p°ípadech se participium slovesa v t¥chto konstrukcích povaºovalo na ana-
lytické rovin¥ za dopln¥k (analytická funkce afun byla bu¤ Atv, nebo AtvV).45 Podle
pravidel anotace na analytické rovin¥ (Haji£ et al., 2004) dopln¥k bu¤ závisí na ob-
jektu (£i subjektu) slovesa (zde tedy slovesa mít) a je ozna£en funkcí Atv, nebo závisí

41Mathesiovo (Mathesius, 1925) spojení slovesa 'míti' s nedokonavým in�nitivem typu máte na
po²t¥ leºet peníze = leºí vám na po²t¥ peníze chápeme jako okrajové, málo produktivní typy, které
neza°azujeme k ºádné podskupin¥ diatezí. V PDT datech se tyto konstrukce anotují podle následujícího
valen£ního rámce slovesa mít: ACT(1) PAT(.f;↓c).

42Vzhledem k tomu, ºe °e²ení ani jednoho z t¥chto dvou typ· konstrukcí nem·ºeme nechat (a to
zejména vzhledem k jejich výskytu v textech PDT) otev°ené, musíme bu¤ zavést perfektum jako
novou hodnotu kategorie slovesného £asu, nebo ponechat oba typy mezi diatezemi. V této práci jsme
se rozhodli pro druhou variantu, tj. °e²it oba tyto typy v rámci diatezí.

43Na rozdíl od psaného jazyka, v n¥mº p°evaºuje v konstrukcích s mít pouºití participia, je pro
mluvený jazyk charakteristická adjektivní forma (odvozená od tohoto participia): Dcera má p°ipravenu
sva£inu. -> Dcera má sva£inu p°ipravenou. Adjektivní konstrukce nejsou v PDT chápány jako diateze.

44Verze PDT-Vallexu v PDT 2.0 takovou indikaci ov²em neobsahuje, proto jsou z £ist¥ formálního
hlediska dosud povoleny ob¥ tyto transformace.

45V datech PDT lze nalézt i prostý Obj, ale to se jedná o chybu v analytické anotaci.
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Obrázek 5.24: Analytické formy rezultativu se slovesem mít : Nemá natrénováno, mají
právo zaru£eno, mám potvrzeno, (ºe) jednal

p°i absenci p°íslu²ného objektu (£i subjektu) na slovese mít p°ímo a je ozna£en funkcí
afun=AtvV. P°i popisu formy transformovaného rámce je nutno brát na tato pravi-
dla analytické anotace z°etel a vzhledem k realizaci slovesa n¥kolika analytickými uzly
je nutno vyuºít formálních moºností pro explicitní popis umíst¥ní závislých £len· na
analytické rovin¥ (viz obr. 5.24).

(Subjektové) konstrukce mít s participiem trpným (result-sb)

Pokud je interpretace rezultativní diateze taková, ºe v pozici subjektu bude po
transformaci aktor (konatel), je její transformace z hlediska formy slovesných dopln¥ní
velmi jednoduchá, nebo´ se formy t¥chto dopln¥ní nem¥ní. Sloºit¥j²í je situace u slovesa
samotného, nebo´ jak je uvedeno v úvodu k této kapitole, je nutno popsat analytickou
konstrukci pro dopln¥k. Transformace tedy obná²í vloºení pomocného slovesa mít jako
ko°ene analytické konstrukce, zm¥nu �nitního tvaru slovesa na participium a správný
popis závislosti dal²ích dopln¥ní slovesa (viz pravidlo TP.20; pro p°esný popis inter-
pretace symbolu (#DA), který slouºí k zachycení analytických závislostí jednotlivých
v¥tných £len· pro p°ípady, kdy nejsou v²echny závislé na jednom z uzl· povrchové
realizace slovesa, viz kap. 4.9). Na slovesný rámec se p°itom nekladou ºádné zvlá²tní
podmínky.

Transformovaný rámec obsahuje v²echny alternativy analytického stromu, které mo-
hou v jednotlivých konkrétních p°ípadech nastat. Tvar analytického stromu se p°i gene-
rování takové konkrétní v¥ty vybere podle toho, který v¥tný £len v ní má být skute£n¥
realizován (a to p°edev²ím podle toho, který valen£ní £len je p°ítomen na tektogra-
matické rovin¥), a podle toho, jakou formou bude realizován. P°íklady (42) aº (45)
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Typ result-sb

Podm. ACT(1)

Akce PRED:

add(mít.[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv],#DA:/Sb])
add(mít.[:$2<s>/AtvV,#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv]],#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[:$2<s>/AtvV],#DA:/Sb])

TP.20: Pravidlo pro subjektový rezultativ se slovesem mít, subjekt je konatelem
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Obrázek 5.25: Rezultativ se slovesem mít, sloveso natrénovat: �áci mají b¥h
natrénován

ukazují vybrané kanonické a transformované valen£ní rámce pro subjektový rezultativ
pouºívající sloveso mít po aplikaci transforma£ního pravidla TP.20.46

(42) natrénovat
ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c) →

�(...) ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)

�áci b¥h natrénovali. →
�áci mají b¥h natrénován.

(43) promyslet
ACT(1) PAT(4;↓ºe; ↓jestli;↓zda;↓c) →

�(...) ACT(1) PAT(4;↓ºe; ↓jestli;↓zda;↓c)

Student jiº úkol promyslel. →
Student jiº má úkol promy²len.

46V p°íkladech neuvádíme kompletní formu slovesné konstrukce (ozna£eno jen jako �(...)), která
je pon¥kud nep°ehledn¥ sloºitá: �(mít.[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv]],#DA:/Sb];mít.[:$2<s>/AtvV],#DA:/Sb];

mít.[#DA:/AuxC[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv]]],#DA:/Sb]; mít.[#DA:/AuxC[:$2<s>/AtvV]],#DA:/Sb]). Tato forma
predikátu je pro v²echny p°íklady uvedené v této kapitole spole£ná. Formát speci�kace závislostí po-
mocí symbolu #DA je podrobn¥ popsán v kap. 4.9.
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(44) prostudovat
ACT(1) PAT(4; ↓c) →

�(...) ACT(1) PAT(4; ↓c)

Soudce spis prostudoval. →
Soudce má spis prostudován.

(45) nab¥hat
ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c) →

�(...) ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)

Závodník za celou sezónu hodn¥ nab¥hal. →
Závodník m¥l za sezónu hodn¥ nab¥háno.

Podle transforma£ních pravidel pro subjektový rezultativ se v PDT datech zpracovávaly
i typy, které by mohly být z ur£itého pohledu charakterizovány i jako frazeologické,47

nap°. má namí°eno (p°íklad (46)).

(46) namí°it
ACT(1) DIR3(↓zda; ↓jestli;↓c) →

�(...) ACT(1) DIR3(↓zda; ↓jestli;↓c)

Po Praze turista namí°il do Bratislavy. →
Turista m¥l po Praze namí°eno do Bratislavy.

(Nesubjektové) konstrukce mít s participiem trpným (result-nonsb)

Pokud je interpretace rezultativní diateze taková, ºe v pozici subjektu není po
transformaci aktor (konatel), ale adresát, p°íp. benefaktor nebo posunutý patient v da-
tivu, je její transformace z hlediska formy sloºit¥j²í. Navíc vzhledem k tomu, ºe m·ºe
dojít k zapln¥ní pozice subjektu i sémantickým recipientem, platí, ºe nesubjektové kon-
strukce mohou být interpretovány i jako diateze recipientní (srov. kap. 5.4.4, p°. Pacient
má(/dostal) léky p°edepsány od léka°e.).

P°edpokladem k transformaci pro tento typ rezultativní diateze je, aby rámec ob-
sahoval bu¤ patient a adresát, p°íp. benefaktor, nebo jen patient vzniklý posunutím
adresátu ve frazeologických spojeních (s funktorem DPHR).48

Transforma£ní pravidla TP.21 aº TP.23 pro tento typ diateze p°edepisují tyto
zm¥ny:

47Jednozna£né frazémy typu má pro strach ud¥láno se v PDT datech v této diatezi nevyskytly.
48P°íklad Letos máme dost napr²eno. (Hausenblas, 1963a) v²ak na rozdíl od autora nepovaºujeme za

p°íklad �slovesa, které pasivum netvo°í�. V PDT se sice sloveso napr²et nevyskytlo, takºe jej neuvádí
ani PDT-Vallex, ale sémanticky velmi podobné sloveso nasn¥ºit je povaºováno za sloveso tranzitivní
(nap°.: Sn¥hová bou°e nasn¥ºila n¥kolik palc· sn¥hu. - v PDT-Vallexu má tedy rámec ACT(1) PAT(4)).
Vý²e uvedenou podmínku na tvo°ení rezultativu tak spl¬uje vzhledem k p°ítomnosti patientu. Do
budoucna je ale t°eba zváºit, zda m¥rový akuzativ by nem¥l být ohodnocen spí²e m¥rovým funktorem
EXT, i kdyº po°ád by z·stávala moºná i druhá významová varianta s patientem, nap°.: Sn¥hová bou°e
nasn¥ºila velké záv¥je sn¥hu. Je ov²em také na zváºení, zda PAT nemá v tomto p°ípad¥ (slovesa pro
sráºky) být fakultativní. P°ípadný výskyt patientu na tvorb¥ formy rezultativu ale nic nem¥ní.
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1. Valen£ní rámec slovesa musí obsahovat aktant v dativu nebo ekvivalentním vyjá-
d°ení. V p°ípad¥ absence adresáta v dativu lze vyuºít i moºnosti, ºe v konkrétním
uºití (v¥t¥) je p°ítomen benefaktor. Adresát, benefaktor (nebo dativní patient ve
frazeologických konstrukcích) se p°esunuje do subjektové pozice, a je tedy v no-
minativní form¥. Jiné valen£ní dopln¥ní nem·ºe být do této pozice posunuto.

2. Patient, pokud je p°ítomen na povrchové rovin¥ (a nejde p°itom o rámec s fraze-
ologickou konstrukcí, viz bod 1), si ponechává svou formu. Pokud je v akuzativu,
vyºaduje shodu s participiem trpným významového slovesa v rod¥ a pád¥. Na
analytické rovin¥ je tento patient obvykle ohodnocen analytickou funkcí pro do-
pln¥k: Atv nebo AtvV (viz níºe).

3. Aktor se p°esunuje do pozice povrchového p°edm¥tu, který pak má v¥t²inou formu
p°edloºky od s genitivem, mén¥ £asto m·ºe mít i formu instrumentálu, £asto chybí
zcela.

4. Formy ostatních aktant· (pokud jsou p°ítomny ve valen£ním rámci) se nem¥ní.

5. Ko°enem analytické slovesné konstrukce je sloveso mít v ur£itém tvaru.

6. Významové sloveso je v participiu. Toto participium podléhá pravidl·m o grama-
tické shod¥ v rod¥, £ísle a pád¥.49 Pravidla o shod¥ nejsou napln¥na v p°ípad¥,
ºe patientem je vedlej²í v¥ta (participium pak závisí na slovese, tj. ko°enu závislé
klauze), patient je v jiném pád¥ neº akuzativu, patient je p°edloºková konstrukce
nebo patient není v povrchové realizaci v·bec vyjád°en. Ve v²ech t¥chto p°ípadech
je participium ve tvaru neutra singuláru nominativu.

7. V analytické konstrukci má participium funkci Atv a závisí na povrchové realizaci
patientu, pokud je vyjád°en. V ostatních p°ípadech závisí participium na uzlu se
slovesem mít, a má tedy podle pravidel analytické anotace funkci AtvV.

8. Subjekt (tedy tektogramatický adresát nebo benefaktor) závisí na slovese mít, tj.
na ko°enu analytické slovesné konstrukce.

9. Ostatní £leny rámce závisí v analytickém vyjád°ení na uzlu pro trpné participium
slovesa.

Pro nejobvyklej²í p°ípad tranzitivního rámce s adresátem v dativu

ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

bude výsledný transformovaný rámec mít následující formu:

ACT(7;od+2) PAT(4) ADDR(1)

49Pády se u participia rozli²ují pouze dva: nominativ a akuzativ. Li²í se v²ak pouze v singuláru
ºenského rodu (-a vs. -u) a v plurálu rodu muºského neºivotného (-i vs. -y). Je t°eba poznamenat, ºe
v práci (Haji£, 2004) se druhá moºnost (akuzativ muº. ºiv. v plurálu na -y) neuvádí.
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Obrázek 5.26: Tektogramatická a analytická reprezentace se slovesem pronajmout:
...m¥la £ást prostor pronajatu Praºská Mozartova nadace

Alternativn¥, pro rámec bez adresátu, bude výsledný transformovaný rámec
obsahovat benefaktor:

ACT(7;od+2) PAT(4) BEN(1).

P°íklady (47) aº (50) ukazují vybrané kanonické a transformované valen£ní rámce
pro nesubjektový rezultativ pouºívající sloveso mít. P°íklad (50), resp. sloveso nandat v
n¥m pouºité, je jediným neproblematickým p°íkladem na diatezi frazeologického slovesa
a je také jediným takovým slovesem, které se vyskytuje v PDT, a tedy v PDT-Vallexu.
To v²ak není p°ekvapivé, frazeologická £ást konstrukce by se totiº v této diatezi musela
na analytické rovin¥ zna£n¥ nep°irozen¥ vázat na pomocné sloveso mít.

(47) pronajmout
ACT(1) PAT(4) ADDR(3) →

�(...) ACT(7;od+2) PAT(4) ADDR(1)

�ást prostor pronajali Praºské Mozartov¥ nadaci. →
Praºská Mozartova nadace m¥la £ást prostor pronajatu.

(48) slíbit
ACT(1) PAT(4;.f;↓ºe;.s) ADDR(3) →

�(...) ACT(7;od+2) PAT(4;.f;↓ºe;.s) ADDR(1)

Otec slíbil dce°i, ºe ji vezme na koncert. →
Dcera má od otce slíbeno, ºe ji vezme na koncert.

(49) svázat
ACT(1) PAT(4) →

�(...) ACT(7;od+2) PAT(4) BEN(1)
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Typ result-nonsb

Podm. ACT(1) & PAT(*) & ADDR(3)

Akce
PRED:

add(mít.[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv],#DA:/Sb])
add(mít.[:$2<s>/AtvV,#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv]],#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[:$2<s>/AtvV],#DA:/Sb])

ACT: replace(.1 → .7;od[.2])
ADDR: replace(* → .1) oblig(yes)

TP.21: Pravidlo pro rezultativ se slovesem mít, subjekt je adresátem

Typ result-nonsb

Podm. ACT(1) & PAT(3) & DPHR(*)

Akce
PRED:

add(mít.[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv],#DA:/Sb])
add(mít.[:$2<s>/AtvV,#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv]],#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[:$2<s>/AtvV],#DA:/Sb])

ACT: replace(.1 → .7;od[.2])
PAT: replace(* → .1) oblig(yes)

TP.22: Pravidlo pro rezultativ se slovesem mít, subjekt je patientem posunutým
z pozice adresátu ve frazeologické konstrukci

Ten cizí kluk svázal tomu na²emu klukovi.BEN ruce. →
Ná² kluk.BEN m¥l od toho cizího kluka svázané ruce.

(50) nandat
ACT(1) DPHR(ten.S4) PAT(3) →

�(...) ACT(7;od+2) funcDPHR(ten.S4) PAT(1)

Slávisté nám to nandali. →
Máme to od Slávist· nandáno.

(51) zajistit
ACT(1) PAT(4;.f;↓ºe;.s) ADDR(3) →

�(...) ACT(7;od+2) PAT(4;.f;↓ºe;.s) ADDR(1)

Zákon v¥°itelskému orgánu zajistil ú£ast na jednání. →
V¥°itelský orgán má zákonem zaji²t¥nu ú£ast na jednání.

(52) zakazovat
ACT(1) PAT(4;.f;↓ºe;.s) ADDR(3) →

�(...) ACT(7;od+2) PAT(4;.f;↓ºe;.s) ADDR(1)

Ústava Japonsku zakazuje ozbrojené síly. →
Japonsko má ústavou zakázány ozbrojené síly.
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Typ result-nonsb

Podm. ACT(1) & PAT(�3) & �ADDR(3)

Akce
PRED:

add(mít.[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv],#DA:/Sb])
add(mít.[:$2<s>/AtvV,#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv]],#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[:$2<s>/AtvV],#DA:/Sb])

ACT: replace(.1 → .7;od[.2])
BEN: replace(* → .1) oblig(yes)

TP.23: Pravidlo pro rezultativ se slovesem mít, subjekt je benefaktorem

5.4.3.2 Konstrukce být s participiem trpným (result-copula)

Tradi£n¥ jsou mezi rezultativní diateze °azeny také konstrukce, které sice formáln¥
odpovídají opisnému pasivu, ale nesou význam stavu. Jak jsme uvedli v diskusi na
za£átku kap. 5.4.2.1, tuto velmi £astou homonymní konstrukci lze interpretovat bu¤
jako opisné pasivum, nebo jako stav.

Na tomto míst¥ popí²eme, jak je t°eba transformovat valen£ní rámec pro p°ípad, ºe
konstrukce být s participiem trpným vyjad°uje stavový význam.50

Na tektogramatické rovin¥ se v anotovaných datech moºná dvojí interpretace t¥chto
konstrukcí strukturn¥ neli²í51 a rozdíl mezi ob¥ma interpretacemi by m¥l být zachycen
pouze hodnotou gramatému rezultativnosti (jak jsme rovn¥º uvedli jiº v kap. 5.4.2.1).52

Na analytické rovin¥ PDT v²ak rozli²ení stavu a d¥je provedeno bylo, resp. byl
proveden pokus o intuitivní dvojí interpretaci t¥chto konstrukcí. Protoºe na analytické
rovin¥ nebyl k dispozici ºádný jiný atribut uzlu neº analytická funkce, nebylo moºno
rezultativnost (stav) anotovat pomocí zvlá²tního atributu, jak je tomu (resp. m¥lo by
být) na rovin¥ tektogramatické (atribut resultative). K rozli²ení stavu a probíha-
jícího d¥je byl tedy na analytické rovin¥ anotace pouºit atribut analytické funkce ve
spojení s rozdílným strukturním vyjád°ením: d¥j je reprezentován tak, ºe °ídícím £le-
nem slovesné konstrukce je pasivní tvar významového slovesa (se sponou jako závislým

50K výzkumu této problematiky srov. zejména (�tícha, 1980 a �tícha, 1986). Hausenblas (Hausenblas,
1963a) p°itom poznamenává, ºe �n/t-ové p°í£estí je pro vyjad°ování výsledného stavu hlavním pro-
st°edkem, vyskytují se v n¥m n¥kdy i slovesa, která pasivum netvo°í: V²ude je napr²eno..� Pro popis
transformace rámce v²ak, jak uvádíme i jinde v této práci, formáln¥ p°edpokládáme moºnost transfor-
mace u v²ech sloves. Navíc v tomto konkrétním p°íkladu sloveso napr²et nepovaºujeme za intranzitivní
(viz téº p°íklad a poznámka v p°ede²lé kapitole v £ásti o tvo°ení nesubjektového rezultativu s mít).

51Výjimkou je zachycení konstrukcí se sponou být a participiem trpným, kde se jedná o konstrukce
vyjad°ující výsledný stav. (Vá² dotaz je p°ipraven zodpov¥d¥t ná² spolupracovník. nebo ... v²ichni, kte°í
jsou p°esv¥d£eni o jeho kvalitách, ...). V t¥chto p°ípadech je v atributu t-lemma uveden nikoli in�nitiv
slovesa, ale základní tvar p°íslu²ného slovesného adjektiva (sémantický slovní druh je zárove¬ zm¥n¥n
na adjektivum), a tedy valence se u n¥j nezachycuje (Mikulová et al. 2005, s. 635). Z principu se tedy
ani nem·ºe jednat o diatezi, nebo´ diateze se týkají pouze (významových) sloves. V této souvislosti
je na zváºení otázka, zda by nebylo vhodné pouºívat toto °e²ení pro v²echny stavové konstrukce se
slovesem být, srov. obr. 5.28 a 5.29.

52Hodnoty gramatému rezultativnosti v konstrukcích s opisným pasivem zatím nebyly vzhledem
k obtíºnosti ur£ení de�nice stavu a zejména jeho spolehlivého ur£ení v b¥ºném textu p°i anotaci
rozli²ovány. V gramatému rezultativnosti (resultative) tedy v PDT není ºádná hodnota ani v jednom
z uvedených p°ípad· pouºití konstrukce být s participiem trpným vypln¥na.
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Obrázek 5.27: Tektogramatická a analytická reprezentace stavu (rezultativ s být):
Usnesením je koordinací pov¥°en ÚNMS

£lenem s funkcí AuxV), zatímco stav je reprezentován tak, ºe °ídícím £lenem je spona
a pasivní tvar slovesa je na ní závislý s funkcí Pnom (zjednodu²ený p°íklad z PDT je
na obr. 5.27). Podrobn¥ji je tento rozdíl popsán i s dal²ími p°íklady na konci kapitoly
3.3.1.7 v p°íru£ce pro anotaci PDT na analytické rovin¥ (Haji£ et al., 2004).

Speci�ckým problémem zde je to, ºe sloveso, které je na tektogramatické rovin¥
samoz°ejm¥ reprezentováno jen jedním tektogramatickým uzlem a je °ídícím uzlem pro
svá dopln¥ní, je na analytické rovin¥ uzlem závislým. Je zde tedy nutné vyuºít moºnosti
p°esn¥ speci�kovat, na kterém uzlu slovesné konstrukce v analytické reprezentaci má
záviset které dopln¥ní.53

Transforma£ní pravidlo pro tento typ diateze (TP.24) p°edepisuje tyto zm¥ny (viz
téº obr. 5.27):

1. Patient se p°esunuje do pozice subjektu, a tedy má nominativní formu.

2. Aktor se vyjad°uje obvykle instrumentálem, £asto je v²ak v povrchové podob¥
zcela vynechán. Analogií s rezultativem se slovesem mít by bylo moºno uvaºovat
i o uºití p°edloºkové konstrukce s p°edloºkou od s genitivem, taková vazba aktoru
se v²ak v PDT nevyskytla v této situaci (stav/rezultativ s být) ani jednou.54

V transforma£ním pravidle ji tedy neuvádíme.

3. Formy ostatních £len· rámce se nem¥ní.
53P°i takto p°esné formalizaci transforma£ních pravidel zji²´ujeme, ºe anota£ní pravidla pro analy-

tické závislosti valen£ních dopln¥ní u stavových analytických konstrukcí jsou moºná aº p°íli² detailní,
nebo´ z hlediska generování povrchové formy v¥ty nakonec ob¥ konstrukce vedou k témuº výsledku.
To také nasv¥d£uje tomu, ºe rozli²ení stavu a d¥je by bylo vhodn¥j²í zavád¥t uº na rovin¥ tektogra-
matické. Netroufáme si v²ak v této fázi navrhovat pro tyto konstrukce jednotná pravidla analytické
anotace (nap°. vºdy dávat jako ko°en slovesné konstrukce participium bez ohledu na to, zda jde o re-
zultativ nebo opisné pasivum d¥jové), nebo´ nejsou jasné d·sledky nap°. z pohledu analýzy v¥t.

54Konstrukce s p°edloºkou od závislé na tvaru participia se pochopiteln¥ v datech vyskytují, ov²em
jedná se p°eváºn¥ o p°íslove£né £asové (nebo i jiné) ur£ení (odkdy, odkud) nebo jde o pravovalen£ní
dopln¥ní významového slovesa (nap°.... je osvobozen od placení daní).
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Obrázek 5.28: Tektogramatická a analytická reprezentace stavu se slovesem proml£et:
Mina°ík·v trestný £in byl v dob¥ trestního °ízení jiº proml£en

t-ln94207-74-p3s4

root

inteligence

APP

n.denot

míra

PAT

n.denot

#Gen

ACT

qcomplex

populace

LOC basic

n.denot

zastoupit

PRED

v

křivka

CRIT

n.denot

Gauss

RSTR

n.denot

.

a-ln94207-74-p3s4

AuxS

Míra

Sb

inteligence

Atr

je

Pred

v

AuxP

populaci

Adv

zastoupena

Pnom

podle

AuxP

Gaussovy

Atr

křivky

Adv

Obrázek 5.29: Tektogramatická a analytická reprezentace stavu se slovesem zastoupit:
Míra inteligence je v populaci zastoupena podle Gaussovy k°ivky
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Typ result-copula

Podm. ACT(1) & PAT(*)

Akce
PRED: add(být.[:$2<s>/Pnom[#DA./Obj,#DA./Adv]],#DA./Sb])
ACT: replace(.1 → .7)
PAT: replace(.4 → .1)

TP.24: Pravidlo pro rezultativ se slovesem být

4. Ko°enem analytické slovesné konstrukce je spona být v ur£itém tvaru.

5. Významové sloveso má tvar participia pasivního (je bu¤ gramaticky shodné v rod¥
a £ísle se subjektem, nebo je v neutru singuláru, pokud je subjektem vedlej²í v¥ta
nebo pokud je aktor povrchov¥ nevyjád°en) a v analytické konstrukci závisí na
uzlu spony být.

6. Subjekt (tedy tektogramatický patient) závisí na spon¥, tj. na ko°enu slovesné
analytické konstrukce.

7. Ostatní £leny rámce závisí v analytickém vyjád°ení na uzlu s trpným participiem
slovesa.

Transformace tedy probíhá z hlediska formy slovesných dopln¥ní zcela stejn¥ jako u opis-
ného pasiva, av²ak struktura celé analytické konstrukce slovesa je jiná, nebo´ jejím
ko°enem není participium, nýbrº spona být.

P°íklady (53) a (54) ukazují n¥kolik sloves a jejich rámc· p°ed provedením této
transformace a po ní spolu se zjednodu²enými p°íklady z text· PDT.

(53) zaºehnat
ACT(1) PAT(4) →

�(být.[:$2<s>/Pnom[#DA./Obj,#DA./Adv]],#DA./Sb]) ACT(7) PAT(1)

Hasi£i zaºehnali nebezpe£í. →
Nebezpe£í bylo hasi£i zaºehnáno(?)

(54) zastínit
ACT(1) PAT(4) →

�(být.[:$2<s>/Pnom[#DA./Obj,#DA./Adv]],#DA./Sb]) ACT(7) PAT(1)

Chaos zastínil honosnost [kolonády v Karlových Varech]. →
Honosnost [kolonády v Karlových Varech] je zastín¥na chaosem.

5.4.4 Recipientní diateze (recipient)

O recipientní diatezi hovo°íme v p°ípad¥, ºe je p°í£estí trpné spojeno bu¤ se slovesem
dostat, nebo (mén¥ £asto) se slovesem mít, tzn. ºe jde o konstrukci dostat/mít + parti-
cipium trpné, v níº sloveso dostat/mít má charakter pomocného slovesa. I v této diatezi
je konatel d¥je (aktor) odsunut z pozice subjektu a na místo konatele se dostává jiný
valen£ní £len, ozna£ovaný jako sémantický recipient. Recipientní diateze mohou být
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interpretovány téº jako rezultativní diateze nesubjektové (viz kap. 5.4.3.1, £ást (Ne-
subjektové) konstrukce mít s participiem trpným (result-nonsb)). Detailní zpracování
tohoto typu diateze nalezneme u Dane²e (Dane², 1985), jenº upozor¬uje na to, ºe po-
prvé tyto diateze zmi¬uje K. Hausenblas (Hausenblas, 1963a, s. 22): �Sloveso dostat
má zvlá²tní povahu: má formu �aktivní�, a£ v základním významu vyjad°uje d¥j, který
vychází od n¥jakého p·vodce a sm¥°uje k podm¥tu, a nemá ov²em pasivum.�

Tuto Hausenblasovu charakteristiku slovesa dostat povaºuje Dane² za klí£ovou a
vychází z ní p°i své d·kladné analýze této speci�cké konstrukce. Zji²´uje, která slovesa
mohou do tohoto typu diateze vstupovat, ozna£uje je jako recipientní a rozd¥luje je na
n¥kolik gramaticko-sémantických skupin. Tím, ºe konfrontuje sémantickou stavbu reci-
pientních diatezí s jejich stavbou formáln¥ gramatickou, charakterizuje tyto konstrukce
komplexn¥ (pomocí tzv. komplexního v¥tného vzorce). Tento v¥tný vzorec ov²em není
pln¥ formalizován ze strukturního hlediska a ani není jednozna£n¥ popsán. Navíc uka-
zuje pouze centrální p°ípad recipientní diateze s aktorem, patientem a adresátem (Da-
ne², 1985, s. 36).

Transforma£ní pravidla TP.25 aº TP.2755 p°edepisují pro tento typ diateze níºe
uvedené zm¥ny. Ve srovnání s nesubjektovou rezultativní diatezí (kap. 5.4.3.1) se aº
na rozdíl v pomocném slovese (pouºití slovesa dostat) formáln¥ jedná o tytéº transfor-
mace:56

1. Valen£ní rámec �recipientního� slovesa musí obsahovat aktant v dativu57 nebo
ve formách obvyklých pro benefaktor. V p°ípad¥ absence adresáta lze vyuºít i
moºnosti, ºe v konkrétním uºití (v¥t¥) je p°ítomen benefaktor. Adresát nebo
benefaktor (nebo dativní patient ve frazeologických konstrukcích) se p°esunuje do
subjektové pozice, a je tedy v nominativní form¥. Jiné valen£ní dopln¥ní nem·ºe
být do této pozice posunuto.

2. Patient, pokud je p°ítomen na povrchové rovin¥ (a nejde p°itom o p·vodního
adresáta posunutého do pozice patientu), si ponechává svou formu. Pokud je
v akuzativu, vyºaduje shodu s participiem trpným významového slovesa v rod¥ a
pád¥. Na analytické rovin¥ je tento patient obvykle ohodnocen analytickou funkcí
pro dopln¥k: Atv nebo AtvV (viz níºe).

3. Aktor se p°esunuje do pozice povrchového p°edm¥tu, který pak má v¥t²inou formu
p°edloºky od s genitivem, mén¥ £asto m·ºe mít i formu instrumentálu, £asto chybí
zcela.

4. Formy ostatních aktant· (pokud jsou p°ítomny ve valen£ním rámci) se nem¥ní.
55Tato pravidla vycházejí z obdobných pravidel pro rezulativní diatezi, popsaných v p°edchozí kapi-

tole; v té je rovn¥º vysv¥tlen zápis v²ech alternativ vyjád°ení slovesného tvaru a je v ní dále vysv¥tleno
pouºití symbolu (#DA) pro formální zachycení závislostí realizace valen£ních £len· na analytické ro-
vin¥. Kompletní popis formálních prost°edk· pro vyjád°ení povrchové realizace je v kap. 4.9.

56Analytická forma vyjád°ení t¥chto konstrukcí je tedy v zásad¥ totoºná s analytickou strukturou
rezultativu, viz obr. 5.24.

57Ov²em neplatí, ºe v²echna slovesa s dativním aktantem mohou tvo°it recipientní diatezi (srov.
Dane², 1985, s. 38 - pasivní konstrukce s dostat je vylou£ena nap°íklad u slovesa prodat, vyrvat, zatajit
a mnoha dal²ích).
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Typ recipient

Podm. ACT(1) & PAT(*) & ADDR(3)

Akce
PRED:

add(dostat.[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv],#DA:/Sb])
add(dostat.[:$2<s>/AtvV,#DA:/Sb])
add(dostat.[#DA:/AuxC[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv]],#DA:/Sb])
add(dostat.[#DA:/AuxC[:$2<s>/AtvV],#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv],#DA:/Sb])
add(mít.[:$2<s>/AtvV,#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv]],#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[:$2<s>/AtvV],#DA:/Sb])

ACT: replace(.1 → .7;od[.2])
ADDR: replace(* → .1) oblig(yes)

TP.25: Pravidlo pro recipientní diatezi, subjekt je adresátem

5. Ko°enem analytické slovesné konstrukce je sloveso dostat, p°íp. mít v ur£itém
tvaru.

6. Významové sloveso je ve form¥ participia trpného. Toto participium podléhá pra-
vidl·m o gramatické shod¥ (s dopl¬kem) v rod¥, £ísle a pád¥.58 Standardní pravi-
dla o shod¥ nejsou napln¥na v p°ípad¥, ºe patientem je vedlej²í v¥ta (participium
pak závisí na slovese, tj. ko°enu závislé klauze), patient je v jiném pád¥ neº akuza-
tivu, patient je p°edloºková konstrukce nebo patient není v povrchové realizaci
v·bec vyjád°en. Ve v²ech t¥chto p°ípadech je participium trpné ve tvaru 3. osoby
neutra singuláru nominativu.

7. V analytické konstrukci má participium trpné funkci Atv a závisí na povrchové
realizaci patientu, pokud je vyjád°en. V ostatních p°ípadech závisí participium
trpné na uzlu pro sloveso dostat (mít), a má tedy podle pravidel analytické anotace
funkci AtvV.

8. Subjekt na analytické rovin¥ (tedy tektogramatický adresát nebo benefaktor)
závisí na slovese dostat (mít), tj. na ko°enu slovesné analytické konstrukce.

9. Ostatní £leny rámce závisí v analytickém vyjád°ení na uzlu s trpným participiem
slovesa.

P°íklady (55) aº (61) ukazují vybrané kanonické a transformované valen£ní rámce
pro recipientní rezultativ pouºívající sloveso dostat nebo mít. Podobn¥ jako u rezulta-
tivu (p°. (50)) je otázka, zda se v p°íkladu (58) jedná o skute£n¥ frazeologické sloveso - i
kdyº formáln¥ jím bezpochyby je. Jiný p°íklad na recipientní (p°íp. rezultativní) diatezi
frazeologického slovesa jsme ani v PDT, ani v �eském národním korpusu (SYN2005)
nena²li.

58Pády se u participia trpného rozli²ují pouze dva: nominativ a akuzativ. Li²í se v²ak pouze v singu-
láru ºenského rodu (-a vs. -u ) a v plurálu rodu muºského neºivotného (-i vs. -y). Je t°eba poznamenat,
ºe v práci (Haji£, 2004) se druhá moºnost (akuzativ muº. ºiv. v plurálu na -y) neuvádí.
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Typ recipient

Podm. ACT(1) & PAT(3) & DPHR(*)

Akce
PRED:

add(dostat.[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv],#DA:/Sb])
add(dostat.[:$2<s>/AtvV,#DA:/Sb])
add(dostat.[#DA:/AuxC[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv]],#DA:/Sb])
add(dostat.[#DA:/AuxC[:$2<s>/AtvV],#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv],#DA:/Sb])
add(mít.[:$2<s>/AtvV,#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv]],#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[:$2<s>/AtvV],#DA:/Sb])

ACT: replace(.1 → .7;od[.2])
PAT: replace(* → .1) oblig(yes)

TP.26: Pravidlo pro recipientní diatezi, frazeologické sloveso

Typ recipient

Podm. ACT(1) & PAT(*) & �ADDR(3)

Akce
PRED:

add(dostat.[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv],#DA:/Sb])
add(dostat.[:$2<s>/AtvV,#DA:/Sb])
add(dostat.[#DA:/AuxC[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv]],#DA:/Sb])
add(dostat.[#DA:/AuxC[:$2<s>/AtvV],#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv],#DA:/Sb])
add(mít.[:$2<s>/AtvV,#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[#DA:/Obj[:$2<s>/Atv]],#DA:/Sb])
add(mít.[#DA:/AuxC[:$2<s>/AtvV],#DA:/Sb])

ACT: replace(.1 → .7;od[.2])
BEN: replace(* → .1) oblig(yes)

TP.27: Pravidlo pro recipientní diatezi, subjekt je benefaktorem

(55) proplatit
ACT(1) PAT(4) ADDR(3) →

�(...) ACT(7;od+2) PAT(4) ADDR(1)

Banka klientovi proplatila nekryté ²eky. →
Klient dostal od banky proplaceny nekryté ²eky.

(56) p°ikázat
ACT(1) PAT(4;.f;↓ºe;↓aby;↓a´;↓c) ADDR(3;.f;↓ºe;.s) →

�(...) ACT(7;od+2) PAT(4;.f;↓ºe;.s) ADDR(1)

Otec synovi p°ikázal, aby se vrátil v£as. →
Syn dostal od otce p°ikázáno, aby se vrátil v£as.

(57) natlouci
ACT(1) PAT(3) →

�(...) ACT(7;od+2) PAT(4) BEN(1)

Jirka kamarádovi natloukl. →
Kamarád dostal od Jirky natlu£eno.
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(58) nandat
ACT(1) DPHR(ten.S4) PAT(3) →

�(...) ACT(7;od+2) DPHR(ten.S4) PAT(1)

Slávisté nám to nandali. →
Dostali jsme to od slávist· nandáno.

(59) garantovat
ACT(1) PAT(4) ADDR(3;pro+4;.f;↓ºe;.s) →

�(...) ACT(7;od+2) PAT(4;.f;↓ºe;.s) ADDR(1)

Zákon garantoval bojovník·m právo na od²kodn¥ní. →
Bojovníci mají/dostali zákonem garantováno právo na od²kodn¥ní.

(60) uloºit
ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓aby;.f) ADDR(3) ?EFF(za+4;7;...) →

�(...) ACT(7;od+2) PAT(4;.f;↓ºe;.s) ADDR(1) ?EFF(za+4;7;...)

U£itel uloºil ºák·m nevypo£ítané rovnice za domácí úkol. →
�áci m¥li/dostali nevypo£ítané rovnice uloºeny u£itelem za domácí úkol.

(61) p°edepsat
ACT(1) PAT(4;↓ºe; ↓aby;↓a´;↓c) ADDR(3) →

�(...) ACT(7;od+2) PAT(4;.f;↓ºe;.s) ADDR(1)

Léka° pacientovi p°edepsal kapky do o£í. →
Pacient m¥l/dostal od léka°e p°edepsány kapky do o£í.

5.4.5 Dispozi£ní diateze (dispositional)

Z pozice subjektového nominativu je konatel odsunut také v dal²ím typu sekundární
diateze, a sice v dispozi£ní diatezi, ozna£ované n¥kdy také jako dispozi£ní modalita.
Pokud je konatel v této konstrukci p°ítomen, vyjad°uje se bu¤ jako v²eobecný aktor
(subjekt na analytické rovin¥), nebo jako dativní aktor (subjekt). Nutnou podmínkou
pro vytvo°ení této diateze je p°ítomnost hodnotícího p°íslovce, které m·ºe být v krajním
p°ípad¥ vyjád°eno i implicitn¥, v¥t²inou v pozitivním významu.59

Transforma£ní pravidla pro dispozi£ní diatezi mají tuto charakteristiku (TP.28):

1. Aktor (ACT) je na povrchu bu¤ vynechán (pak je v PDT anotaci vyjád°en jako
v²eobecný aktor), nebo je jeho forma zm¥n¥na z nominativu na dativ.

2. Forma patientu (PAT) se m¥ní pouze tehdy, je-li v akuzativu; v tom p°ípad¥ se
z n¥ho stává povrchový subjekt v nominativu.

3. Formy p°ípadných dal²ích valen£ních dopln¥ní se nem¥ní.
59Dokulil (1941) ozna£il re�exivní konstrukce tohoto typu jako zvlá²tní p°ípad �quale d¥je, zp·sobu

jeho provád¥ní�. Karlík (2000) povaºuje tuto diatezi za speciální p°ípad diateze subjektové. Podrobn¥ji
o t¥chto konstrukcích také nap°. Bauer a Grepl (1975) nebo Panevová (1974).
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Obrázek 5.30: Dispozi£ní modalita (pracovat)

Typ dispositional

Podm. ACT(1) & PAT(*)

Akce

PRED: add(.k[se.4$2<7>])
ACT: replace(.1 → .3)
PAT: replace(.4 → .1)
MANN: add(*) oblig(no)

TP.28: Pravidlo pro dispozi£ní modalitu

Ve výstupním transformovaném rámci musí být spln¥ny je²t¥ dv¥ dal²í podmínky:

1. Musí být p°ítomné n¥které ze zp·sobových dopln¥ní slovesa vyjad°ujících hod-
nocení. Toto dopln¥ní je tém¥° vºdy na povrchu vyjád°eno, a to adverbiálním
v¥tným £lenem. Pokud v²ak není explicitn¥ p°ítomno, musí být z kontextu z°ejmé
alespo¬ implicitn¥.60 Ve formálním popisu transformace v²ak nem·ºe být poºa-
davek na obligatorní adverbiální £len uveden, nebo´ jej nelze z vý²e uvedeného
d·vodu vynucovat. Tektogramatická anotace PDT v tomto p°ípad¥ nedodává im-
plicitn¥ p°ítomný zp·sobový uzel, i kdyº v tomto p°ípad¥ by to bylo v souladu
s principy anotace (a je tedy vhodné zváºit, zda by v tomto p°ípad¥ nem¥la být
pravidla tektogramatické anotace dopln¥na).

2. Ke slovesu musí být p°idána £ástice se. Pokud ale uº je £ástice se �sou£ástí� slovesa
(re�exiva tantum), dal²í £ástice se se nep°idává. Ve formálním popisu pravidla ji
ov²em uvádíme, nebo´ principy aplikace transforma£ních pravidel duplicitu £ás-
tice se nep°ipustí (viz kap. 5.3.2.2).

V p°íkladech (62) aº (66) uvádíme v¥ty, kde se vyskytuje forma odpovídající trans-
formovanému rámci pro dispozi£ní modalitu. P°íklad (62) ukazuje zachování povrchové
formy u patientu, p°íklad (63) ukazuje transformaci rámce s n¥kolika alternativními

60Nap°íklad ve v¥tách typu Ta kniha se mi ale £te! je p°íslovce vyjad°ující (kladný) vztah agentu
k d¥ji vyjád°eno implicitn¥.
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formami patientu a s fakultativním origem, p°íklady (63) a (64) p°idávají ukázku toho,
ºe zvratná £ástice se pro re�exiva tantum nep°idává. P°íklad (65) dokládá, jak spole£né
záv¥re£né pravidlo typu Closing (kap. 5.3.3) °e²í p°ípad odebrání £ástice si od re�exiv
tantum, které tuto £ástici jiº obsahují. P°íklad (66) ukazuje výjime£ný p°ípad implicit-
ního adverbiálního £lenu (z kontextu ale vyplývá, ºe se doty£nému studuje, nebo by se
alespo¬ m¥lo studovat, snadno £i pohodln¥).

(62) hrát
ACT(1) PAT(4) →

�(.k[se.4$2<7>]) ACT(3) PAT(1) MANN()

Hrál na kytaru Mozarta. →
Mozart se mu hrál na kytaru dob°e.

(63) u£it se
ACT(1) PAT(4;3;↓ºe;.f;↓c) ?ORIG(od+2;na+6;z+2) →

�(.k[se.4$2<7>]) ACT(3) PAT(1;3;↓ºe;.f;↓c) ?ORIG(od+2;na+6;z+2) MANN()

Já se od n¥j u£ím matematiku dob°e. →
Od n¥j se mi matematika u£í dob°e.

(64) starat se
ACT(1) PAT(o+4;↓c;↓zda;↓jestli;↓aby) →

�(.k[se.4$2<7>]) ACT(3) PAT(o+4;↓c;↓zda;↓jestli;↓aby) MANN()

Na té jeho vsi se snadno stará o psy. →
O psy se mu na té jeho vsi stará snadno.

(65) povídat si
ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6;↓zda;↓c) →

�(.k[se.4$2<7>]) ACT(3) ADDR(s+7) ?PAT(o+6;↓zda;↓c) MANN()

Vºdycky si p°íjemn¥ povídá se strý£kem. →
Se strý£kem se jí povídá vºdycky p°íjemn¥.

(66) studovat
ACT(1) PAT(4) →

�(.k[se.4$2<7>]) ACT(3) PAT(1) MANN()

Studuje, kdyº mu babi£ka vyva°uje. →
To se mu pane studuje, kdyº mu babi£ka vyva°uje.

Obrázek 5.30 zachycuje anotaci dispozi£ní modality v PDT.

5.4.6 Kauzativní diateze

P°i studiu formálních vlastností gramatických diatezí jsme se zabývali i n¥kterými jevy
tradi£n¥ ozna£ovanými jako diateze, které v²ak v PDT nijak zvlá²´ °e²eny nebyly (coº je
p°ípad i diateze kauzativní, tj. spojení slovesa nechat/nechávat, pop°. p°íslu²ného ekvi-
valentního významu slovesa dát/dávat s in�nitivem).61 Zkoumali jsme, zda by p°eci jen

61Pro zajímavost citujeme ze stránek Ústavu pro jazyk £eský, Akademie v¥d �R
(http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=dotaz_tydne): �Ob¥ slovesa mají mnoho vý-
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nebylo moºno je za diateze povaºovat, protoºe v tom p°ípad¥ bychom m¥li navrhnout
i jejich anotaci, a tedy i transforma£ní pravidla.

Podrobné zpracování tohoto typu konstrukce najdeme v práci (Panevová, 2003).
Autorka zde vymezuje význam, který nás zajímá, následující parafrází: �X poºadoval
od Y, aby Y n¥co zp·sobil/ud¥lal pro (ve prosp¥ch/neprosp¥ch) Z, p°i£emº X není
totoºné s Y (X m·ºe být ov²em identické se Z).� V PDT-Vallexu je tomuto významu
p°íslu²ných sloves p°i°azen valen£ní rámec s aktorem v nominativu a patientem v in�-
nitivu (p°íklady (67) a (68)).

(67) nechat/nechávat: ACT(1) PAT(.f)

(68) dát/dávat: ACT(1) PAT(.f)

V p°íkladech (69) aº (71) pak uvádíme typické uºití t¥chto konstrukcí.

(69) Matka nechala/dala dít¥ lé£it u ortopeda.

(70) Nechala/Dala d¥tem spravit boty.

(71) Nechala/Dala d¥tem ²ít ²aty.

P°íklady (69) aº (71) nazna£ují, ºe slovesa nechat/nechávat a dát/dávat v daných kauza-
tivních významech mají obdobné vlastnosti jako pomocná slovesa; nenesou plný vý-
znam, ale jen �pomáhají� identi�kovat význam vyplývající p°edev²ím z plnovýznamo-
vého slovesa, uºitého v in�nitivu. Dal²í argumenty vedoucí k této hypotéze o auxiliárním
charakteru sloves nechat/nechávat a dát/dávat najdeme v jiº citované práci (Panevová,
2003). Panevová ve zmín¥né stati charakterizuje danou konstrukci (vzhledem k uºití
jmenovaných sloves v této konstrukci jako pomocných) jako morfologickou diatezi �ob-
jednané kauzace�.

Pokud bychom hypotézu sekundární diateze p°ijali, bylo by t°eba odpov¥d¥t na
otázku, jak vypadá primární diateze uvedených konstrukcí. P°íklady (72) aº (74) uka-
zují n¥kolik moºností, jak dosáhnout stejného významu jako v p°íkladu (69), ale bez
pouºití konstrukce s dát/nechat.

(72) Matka zp·sobila, ºe dít¥ lé£il ortoped.

(73) Matka ºádala/cht¥la, aby dít¥ bylo lé£eno ortopedem. (a tak se i stalo)

(74) Ortoped lé£il dít¥ na popud/ºádost/p°íkaz matky.

znam·, ale ve významu p°ikázat nebo za°ídit, postarat se, aby n¥kdo n¥co vykonal; zp·sobit, ºe n¥kdo
musí n¥co vykonat ` se v b¥ºném úzu výrazy nechat a dát objevují £asto jako synonymní (nap°.
nechat/dát (si) u²ít oblek, dát/nechat n¥koho p°edvést ; dát/nechat prost°ít (st·l) apod.). Slovníky
za neutrální spisovné sloveso povaºují v t¥chto spojeních pouze sloveso dát. Sloveso nechat se dnes
v t¥chto v¥tách povaºuje za hovorové � tedy stále je²t¥ za sou£ást spisovné vrstvy, ale vhodné spí²e
pro mluvený, mén¥ formální projev, nikoli uº za neutrální (viz Slovník spisovné £e²tiny). Je²t¥ Slovník
spisovného jazyka £eského ze 60. let povaºuje spojení typu nechat (si) u²ít oblek za zcela nespisovné
a jako jediné spisovné sloveso uvádí dát: dát (si) u²ít oblek. Sloveso nechat v tomto významu se do
£e²tiny dostalo vlivem n¥m£iny (nechat ud¥lat = machen lassen), a proto bylo d°íve odmítáno jako
germanismus...�
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Obrázek 5.31: Tektogramatická a analytická reprezentace kauzativní konstrukce se
slovesem nechat : Nechala svého syna vystudovat

V p°íkladech (72) a (73) se sice u významového slovesa jiº neuºívá in�nitiv (tato zm¥na
forem by poukazovala na gramatickou diatezi), ale dát/nechat je nahrazeno jiným (jasn¥
významovým) slovesem. O diatezi by se tedy dalo uvaºovat pouze v p°ípad¥ (74). Zde
v²ak lze kauzativní £len jen t¥ºko povaºovat za sou£ást valen£ního rámce (nespl¬uje
tém¥° ºádné kritérium pro valenci - m·ºe se vyskytnout u jakéhokoli slovesa, není
v primární diatezi nikdy obligatorní, má mnoho standardních forem vyjád°ení, které
lze v²echny pouºít), i kdyº zde je jistá paralela s £lenem BEN v nesubjektovém rezul-
tativu.62

Zárove¬ se domníváme, ºe tektogramatická reprezentace daných konstrukcí nutn¥
vyºaduje zacházet se slovesy nechat/nechávat a dát/dávat jako se slovesy plnovýzna-
movými, nikoli jako se slovesy pomocnými. Z p°íklad· (72) a (73) je z°ejmé, ºe by
bylo obtíºné ur£it hranici toho, která dal²í slovesa plní podobnou úlohu, a také by bylo
obtíºné ur£it, kde tedy vést p°íslu²nou hranici mezi významy plnými a pomocnými.
V daných konstrukcích budeme tedy v souladu s obecnými principy reprezentace slo-
vesných konstrukcí mít moºnost reprezentovat dva konatele: první je aktorem slovesa
nechat/nechávat, pop°. dát/dávat (tento aktor je v nominativu) a druhý je aktorem
slovesa v in�nitivu (tento aktor m·ºe být vyjád°en instrumentálem nebo p°edloºkovým
pádem od s genitivem), srov. obr. 5.31.

Vý²e uvedené argumenty nás vedou k tomu, ºe uvedené kauzativní konstrukce ani
nadále nepovaºujeme za sekundární diateze. Nenavrhujeme tedy pro tato slovesa zm¥nu
valen£ních rámc· a v takovém p°ípad¥ samoz°ejm¥ ani nedává smysl navrhovat p°í-
slu²ná transforma£ní pravidla.

62Protoºe se benefaktor dostává do polohy aktantu, nelze brát tuto paralelu absolutn¥. Otázka
moºné obligatornosti benefaktoru z·stává v posledním vývoji teoretického pojetí valence v rámci FGP
otev°ena (sv¥d£ily by pro ni p°íklady typu mluvit/sv¥d£it pro n¥co, proti n¥£emu, v n¥£í (ne)prosp¥ch).
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5.4.7 Reciprocita (reciprocal-X-Y)

5.4.7.1 Reciprocita a její zpracování jako diateze

Reciprocita je £asto objektem jazykov¥dného zkoumání. P°ipome¬me nap°. £lánky
(Králíková, 1980), (Králíková, 1981), (�tícha, 1981), (Panevová, 1999b), (Oliva, 2001),
(Panevová, 2007) nebo (Panevová a Mikulová, 2007). V t¥chto £láncích se bu¤ obecn¥
v¥nuje pozornost reciprocit¥ v souvislosti s £ásticí se/si jakoºto £astým p°íznakem reci-
procity,63 nebo se auto°i snaºí klasi�kovat slovesa do skupin podle toho, zda reciprocitu
tvo°í, £i nikoli, pop°ípad¥ jakým ji tvo°í zp·sobem.

S výjimkou dvou posledn¥ jmenovaných £lánk· v²ak reciprocita není vztaºena
k FGP, ze kterého vychází jak anotace PDT, tak PDT-Vallex. V této kapitole se tedy
pokusíme p°istoupit k reciprocit¥ zejména z hlediska sou£asného stavu anotace PDT a
z hlediska jeho budoucího rozvoje.

Reciprocitou budeme v této práci rozum¥t takový vztah mezi aktanty, p°íp. obli-
gatorními valen£ními dopln¥ními slovesa,64 ze kterého lze v konkrétní v¥t¥ a kontextu
vyrozum¥t, ºe role ú£astník· d¥je jsou v jádru symetrické.65 Symetri£nost zde chá-
peme tak, ºe a£koliv jde v textu o jedinou klauzi jako v p°íkladu (75), reprezentuje d¥j
(s alespo¬ dv¥ma ú£astníky), který lze parafrázovat jako v p°íkladu (76).

(75) Ruckoj a já jsme spolu nevycházeli.

(76) Ruckoj nevycházel se mnou a já jsem nevycházel s Ruckým.

Zachycení tohoto p°íkladu v anotaci je na obr. 5.32.
Podobn¥ chápeme d¥j jako symetrický i v p°íkladu (77). Jeho interpretace je uve-

dena v p°íkladu (78).

(77) Belgie hrála se �pan¥lskem t°ikrát.

(78) Belgie hrála se �pan¥lskem a �pan¥lsko hrálo s Belgií t°ikrát.

O n¥co sloºit¥j²í je to s parafrází p°íkladu (79).

(79) �lenové z celých �ech a Moravy se se²li v Praze.

Av²ak i zde je jedna z moºných interpretací, ºe (kaºdý) £len se se²el s (kaºdým jiným)
£lenem.

Na²e pojetí reciprocity je tedy ²ir²í neº b¥ºné pojetí, kdy se za reciprocitu povaºují
jen ty p°ípady, kdy je n¥jak zm¥n¥na kanonická forma slovesa nebo jeho valen£ních
dopln¥ní.

63Tato £ástice je v £e²tin¥ ale zárove¬ vysoce homonymní, m·ºe vyjad°ovat i re�exivní pasivum -
viz kap. 5.4.2.2, povrchový objekt, nebo m·ºe být sou£ástí slovesného lexému.

64V souladu se sou£asnou praxí v PDT (viz Mikulová et al., 2005, s. 160) se nebudeme zabývat
p°ípady reciprocity mezi pozicemi, z nichº alespo¬ jedna je nevalen£ní, tj. nap°íklad potenciální re-
ciprocitou mezi neobligatorními místními ur£eními, nebo reciprocitou mezi aktorem a benefaktorem
apod.

65I kdyº jde o symetrii rolí ú£astník· v rámci slovesného d¥je, v této kapitole budeme v obecném
p°ípad¥ mluvit pro jednoduchost o �symetrii d¥je� (rozumí se v£etn¥ rolí ú£astník·).
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Obrázek 5.32: Recipro£ní vztah mezi ACT a PAT, sloveso vycházet:
Ruckoj a já jsme spolu nevycházeli

Z formálního hlediska vazby na PDT-Vallex nicmén¥ v¥t²inou dochází k tomu, ºe
recipro£ní (významov¥ v jád°e symetrické) uºití neodpovídá svou formou p°edepsané
(v kanonickém valen£ním rámci ve slovníku) form¥ aktant· nebo dal²ích obligatorních
dopln¥ní, p°ípadn¥ n¥který valen£ní £len (uvedený v tomto kanonickém rámci) v povr-
chovém vyjád°ení v¥ty formáln¥ chybí.

5.4.7.2 Omezení tvorby reciprocity vs. forma vyjád°ení

Podle (Panevová a Mikulová, 2007, s. 29) se reciprocita m·ºe vyskytovat jen v p°ípad¥,
ºe do vztahu symetrické vzájemnosti, tedy syntaktické reciprocity, vstupují lexikáln¥ ho-
mogenní valen£ní dopln¥ní, zatímco lexikáln¥ heterogenní valen£ní dopln¥ní do vztahu
reciprocity vstupovat nemohou. Dal²í podmínkou pro uplatn¥ní diateze reciprocity je
také stejné aktuální £len¥ní recipro£n¥ uºitých valen£ních dopln¥ní.

Z hlediska zm¥ny formy kanonického rámce v²ak tyto problémy (homogenita, stejné
aktuální £len¥ní) ne°e²íme, resp. nezkoumáme, zda je reciprocita u konkrétního slovesa
moºná. P°edpokládáme, ºe reciprocita je p°i spln¥ní základních podmínek (alespo¬ dv¥
obligatorní dopln¥ní s vhodnou66 formou) moºná vºdy, respektive alespo¬ v n¥jakém
kontextu pouºití daného slovesného rámce. Pokud je konstrukce s jednou klauzí ozna-
£ena v tektogramatickém zápisu jako recipro£ní, na²ím úkolem je (stejn¥ jako u jiných
diatezí) popsat, jaké jsou moºné varianty jejího povrchového vyjád°ení vzhledem ke
kanonickému rámci odpovídajícího významu slovesa v takovém zápisu. Pokud by ozna-
£ení reciprocity bylo v rozporu s moºností slovesa reciprocitu v·bec vytvo°it, m·ºe se
stát, ºe ji nebude podle £eho vytvo°it (nebude existovat ºádný transformovaný rámec),
nebo bude vytvo°ena jen její potenciální forma, která se v²ak v pouºití jazyka nemusí

66Viz podmínky speci�kované v transforma£ních pravidlech pro reciprocitu.
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v·bec vyskytovat. Nap°íklad bude-li v tektogramatickém zápisu ozna£eno p°íznakem
reciprocity sloveso smontovat s aktorem d¥lník a patientem auto, nebude výsledná v¥ta
v p°íkladu (80) dávat smysl (z d·vodu poru²ení poºadavku homogenity).

(80) *D¥lníci a auta se vzájemn¥ smontovali.

Obecn¥ v²ak tuto transformaci nelze zakázat, protoºe si lze p°edstavit kontexty (viz
p°íklad (81)), kde takto vytvo°ená v¥ta smysl dávat bude.

(81) Roboti se vzájemn¥ smontovali.

5.4.7.3 Reciprocita ve slovníku VALLEX

Slovník VALLEX, který také vychází z FGP ( Lopatková et al., 2008; viz téº kap. 3.2.4),
zachycuje u jednotlivých hesel slovníku rovn¥º informaci o reciprocit¥, a to ve form¥
seznamu valen£ních pozic, které mohou vstupovat do recipro£ního vztahu. P°íklady
(82) a (83) ukazují p°íklad jednoduchého (tj. dvoj£lenného) a komplexního (tj. více neº
dvoj£lenného) recipro£ního vztahu.

(82) diktovat n¥komu n¥co: -rcp: ACT-ADDR

(83) tvrdit n¥komu o n¥kom n¥co: -rcp: ACT-ADDR-PAT

Ve VALLEXu se v p°ípad¥ více neº dvou £len· s moºností vstupu do recipro£ního
vztahu nerozli²uje, zda se na reciprocit¥ mohou podílet jen n¥které kombinace. Vºdy
se tedy povaºuje za moºné, ºe alespo¬ v n¥jakém kontextu mohou existovat v²echny
t°i dvojice recipro£ních vztah·.67

Bude t°eba ov¥°it v praxi, zda není nutné recipro£ní dvojice omezit detailn¥ji. Na-
p°íklad u slovesa poradit n¥komu s n¥£ím/n¥kým (ve významu pomoci) je v tomto
slovníku uvedeno, ºe na reciprocit¥ se mohou podílet v²echny t°i aktanty. Zatímco reci-
procitu mezi aktorem a adresátem si lze p°edstavit snadno, stejn¥ jako reciprocitu mezi
v²emi t°emi aktanty naráz (poradili si navzájem se sebou, jak uvádí p°íklad p°ímo ve
VALLEXu 2.6), reciprocitu mezi adresátem a patientem si lze p°edstavit jen obtíºn¥
(*Poradil Petra a Pavla jednoho druhému/mezi sebou/sob¥(?).).

Slovník VALLEX u p°íznaku reciprocity rovn¥º neuvádí, zda je reciprocita inhe-
rentní, £i nikoli. Nap°íklad u sloves obchodovat i dluºit je uveden typ reciprocity ACT-
ADDR bez dal²ího p°íznaku. Není zde tedy nap°íklad ºádným zp·sobem indikováno,
ºe obchodovat je recipro£ní jiº samo o sob¥ (tj. bez nutnosti syntaktických p°íznak·
a transformací), zatímco u dluºit se jedná o symetrický (recipro£ní) d¥j aº teprve p°i
pouºití tohoto slovesa v syntakticky recipro£ní konstrukci (nap°. s pouºitím koordinace
a formantu si).

67VALLEX uvádí i jeden p°ípad £ty° dopln¥ní v recipro£ním vztahu u sloves prohodit/prohazovat ve
smyslu vym¥nit/vym¥¬ovat n¥co s n¥kým za n¥co, nap°. prohodili si spolu sm¥ny.
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5.4.7.4 Reciprocita v PDT-Vallexu a PDT

V sou£asném PDT-Vallexu se reciprocita ve valen£ních rámcích nijak neozna£uje. PDT-
Vallex je v²ak propojen s anotací PDT, kde je reciprocita uvád¥na alespo¬ u syntak-
tických konstrukcí s formálními p°íznaky reciprocity. Zachycení reciprocity v PDT je
popsáno v anota£ních pravidlech (Mikulová et al., 2005, kap. 5.2.4.2. Reciprocita). Ta-
kovouto reciprocitu je moºno v PDT snadno identi�kovat (obsahuje uzly s t_lemmatem
#Rcp).

Základní vlastností anotace reciprocity je to, ºe uzel, který bu¤ není povrchov¥
vyjád°en v·bec (protoºe £leny v recipro£ním vztahu byly �slou£eny� do £lenu jediného,
který je nap°. v plurálu, nap°. p°átelé se potkali), nebo je vyjád°en v jiné form¥, neº má
odpovídající valen£ní £len kanonického rámce - zde ACT(1) PAT(4) pro sloveso potkat
(protoºe £leny v recipro£ním vztahu jsou vyjád°eny koordinací, pop°. i hypotakticky,
nap°. Jana s Evou se potkaly), má v atributu t_lemma hodnotu #Rcp a odkazuje (resp.
m¥l by odkazovat) pouze na formální p°íznaky reciprocity na povrchové rovin¥ (tj.
nap°íklad na formant se, nebo na frázimezi sebou, na syntagma jeden-druhý a podobn¥).
Pomocí koreference pak tento uzel odkazuje na �slou£ený� nebo koordinovaný £len,
který zachycuje oba aktanty v symetrickém recipro£ním vztahu najednou. Pomocná
adverbiální vyjád°ení spolu, vzájemn¥, spole£n¥ nebo navzájem mají vºdy vlastní uzel
s funktorem MANN.

Sou£asná verze PDT-Vallexu u n¥kterých sloves, která lze pouºít v recipro£ním
významu, uvádí dva rámce. Jeden z nich je kanonický a nemá u slovesa (v t_lemmatu)
formant se, druhý pak tento formant uvádí pouze jako formu vyjád°ení slovesa v rámci,
nikoli v t_lemmatu. Jedním z takových sloves je sloveso znát - viz p°íklady (84) a (85).

(84) znát ACT(1;↓c) PAT(4)

(85) znát ACT(1) PAT(s+7) -([se])

První z t¥chto valen£ních rámc· se v anotaci p°i°azuje u nerecipro£ního uºití (znát
n¥koho, obr. 5.33), druhý rámec se p°i°azuje u uºití recipro£ního (znal jsem se s ním [a
on se mnou také], obr. 5.34). Oba tyto rámce v²ak teoreticky p°ipou²t¥jí explicitní syn-
taktické uºití reciprocity (Kolegové se znali [mezi sebou]), kdy se v anotaci pouºije uzel
#Rcp. Bylo proto jiº od za£átku tvorby slovníku z°ejmé, ºe takovéto vyd¥lování dvou
valen£ních rámc· jen z toho d·vodu, aby p°i kontrolách anotace odpovídala kanonická
forma p°i r·zném vyjád°ení recipro£ního vztahu (jednoho s patientem v akuzativu a
druhého s patientem vyjád°eným p°edloºkovou skupinou (s+7) ), je pouze prozatímní
°e²ení.

Jak se uvádí jiº v anota£ních pravidlech PDT, reciprocita není (nejen z vý²e uve-
deného d·vodu) zachycena konzistentn¥. Konzistentn¥ nejsou zachyceny ani v²echny
jevy, které s ní souvisejí. U inherentn¥ recipro£ních sloves není reciprocita ozna£ena
v·bec (pokud není vyjád°ena syntakticky, tj. koordinací apod.).

V publikaci (Panevová a Mikulová, 2007) se autorky pokusily o zp°esn¥ní pojmu
reciprocity, o jasn¥j²í t°íd¥ní typ· sloves z hlediska reciprocity a o výrazn¥ podrobn¥j²í
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a p°esn¥j²í popis syntaktických prost°edk· pouºívaných v p°ípad¥ reciprocity.68

Ve zbývající £ásti této kapitoly tedy uvedeme toto t°íd¥ní, nebo´ z n¥j budeme p°i
dal²ím popisu transforma£ních pravidel vycházet. (Panevová a Mikulová, 2007) rozli²ují
reciprocitu t°í typ·.

Vlastn¥ inherentní recipro£ní slovesa (typ A)

Podle p°ítomnosti £ástice se a si se d¥lí na dva podtypy, rozdíl mezi nimi je v²ak spí²e
formální (v kanonickém rámci vºdy mají formu (s+7), tj. s n¥kým/s n¥£ím):

� jde bu¤ o recipro£ní re�exiva tantum, nap°. hádat se, setkat se, prát se, rozlou£it
se, stýkat se, dopisovat si,

� nebo o jiná slovesa s inherentním významem reciprocity, nap°. sousedit, polemi-
zovat, zápasit, bojovat, sout¥ºit, diskutovat, obchodovat.

Tato slovesa i bez jakýchkoliv dal²ích p°íznak· nebo zm¥ny formy valen£ních dopln¥ní
zna£í, ºe d¥j je recipro£ní, symetrický. Tuto symetrii v²ak m·ºe naru²it p°ípadný kon-
text, nap°. adverbiální dopln¥ní (nap°. rád, £asto, bezvýsledn¥, ...) nebo jiný kontext (...,
ale on o tom nev¥d¥l) p°íslu²ející jenom k jednomu �sm¥ru� d¥je. To v²ak nic nem¥ní
na symetrii jádra d¥je, tj. d¥je a jeho aktant·.69

Odvozená inherentní recipro£ní slovesa (typ B)

Tato slovesa jsou odvozena od sloves s valen£ním dopln¥ním

� v akuzativu (tj. sloves tranzitivních) pomocí slovotvorného formantu se, nap°.
vid¥t se, líbat se, potkat se, poznat se, st°etnout se, uvítat se,

� nebo v dativu pomocí slovotvorného formantu si, nap°. pomáhat si, gratulovat si,
v¥°it si, rozum¥t si.

V obou p°ípadech je pro povrchové vyjád°ení p°íslu²ného valen£ního dopln¥ní odvoze-
ného slovesa pouºita p°edloºková vazba (s+7).

Ostatní slovesa s moºností syntaktického vyjád°ení reciprocity (typ C)

U sloves, která reciprocitu p°ímo neimplikují, ale je u nich alespo¬ v n¥kterých kon-
textech moºná (coº je v¥t²ina sloves mimo slovesa typu A a B), nap°. myslet, mluvit,
sr·st, pomlouvat, je podle práce (Panevová a Mikulová, 2007) pro vyjád°ení recipro-
city nutno pouºívat operaci, která se nazývá reciprokalizace. Touto operací se rozumí
proces, v jehoº d·sledku jsou dv¥ dopln¥ní predikátu uvedena ve vztah reciprocity.

68Modi�kovaná verze této publikace je také k dispozici v £eském jazyce ve form¥ dodatku k ano-
ta£nímu manuálu PDT (Mikulová et al., 2005) (dokument reciprocity1.doc, dosud nepublikováno,
autor M. Mikulová).

69U n¥kterých sloves lze o této symetrii pochybovat, ale domníváme se, ºe je to otázka interpre-
tace (sout¥ºil s ním, ale on o tom nev¥d¥l). Pro popis formy recipro£ních konstrukcí to v²ak nemá
ºádné d·sledky, protoºe p°ípadná absence p°íznaku reciprocity v datech by znamenala pouze to, ºe
transforma£ní pravidla v·bec není t°eba pouºít.
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Formální ukazatele reciprocity v reciprokalizované v¥t¥ jsou následující:

1. Forma jednoho valen£ního dopln¥ní, které je sou£ástí vztahu reciprocity, se v re-
ciprokalizované v¥t¥ nerealizuje, nap°. Zden¥k s Ilonou si telefonovali. (dativní
forma valen£ního dopln¥ní ADDR u slovesa telefonovat se v tomto p°íklad¥ p°e-
souvá do hypotaktické koordinace a je re�ektována i formantem si, viz téº níºe
bod 3).

2. Druhé valen£ní dopln¥ní, které je sou£ásti vztahu reciprocity, se m·ºe v recipro-
kalizované v¥t¥ realizovat bu¤ koordinací (i hypotaktickou), formálním plurálem,
p°íznakem hromadnosti, nebo p°edloºkou mezi s instrumentálem, nap°. Honza a
Kuba/Honza s Kubou se potkali., Dvojice se líbala., nebo Kluci bojují mezi sebou.

3. Formant se/si se p°idává tehdy, vyºaduje-li sloveso jeden z recipro£ních aktant·
v akuzativu, resp. dativu. V jiných p°ípadech se tento formant realizuje v silné
podob¥ (dlouhém tvaru zájmena sebe) v pád¥ nebo p°edloºkovém pád¥ nereali-
zovaného valen£ního dopln¥ní, nap°. Leo² a Richard na sebe ºárlí. Výjimkou je
reciprokalizace v p°ípad¥, ºe jeden z aktant· je p·vodn¥ realizován pomocí (s+7)

a sloveso je inherentn¥ recipro£ní (A) nebo odvozené (B); v t¥chto p°ípadech se
forma se sebou nep°idává, nap°. �esko a Kanada £ile obchodují.

4. Syntagma jeden-druhý, pokud je p°ítomno, je realizováno takto: jeden je v re-
ciprokalizované v¥t¥ v pád¥ (i p°edloºkovém) realizovaného valen£ního dopln¥ní
a druhý je v pád¥ (i p°edloºkovém) nerealizovaného valen£ního dopln¥ní, nap°.
Karel a Jana se drºí jeden druhého.

Formální ukazatele 1 a 2 se p°i vztahu reciprocity pro slovesa typu C nutn¥ realizují,
nebo´ jsou syntaktickým projevem vztahu reciprocity. Pro ukazatele 3 a 4 platí, ºe je
realizován jen jeden z nich, tj. pokud je realizován ukazatel 3, není realizován ukazatel
4 a naopak.

Recipro£ní význam m·ºe být také zd·raz¬ován adverbii, nap°. spolu, spole£n¥, na-
vzájem, vzájemn¥. Tyto uvedené lexikální prost°edky p°ispívají k odstran¥ní p°ípadné
vícezna£nosti nebo nejasnosti recipro£ního vyjád°ení.

5.4.7.5 Nové zachycení reciprocity ve slovníku a v anotaci

Vzhledem k tomu, ºe zpracování reciprocity v PDT a PDT-Vallexu nebylo d·sledné,
domníváme se, ºe zde nevysta£íme s prostým popisem °e²ení pouºitého v PDT a v PDT-
Vallexu, které jsme zachytili v p°edchozí kapitole, ale ºe je t°eba pokusit se o obecn¥j²í
a zárove¬ formáln¥ jednotn¥j²í °e²ení reciprocity.

V následujících podkapitolách se tedy budeme snaºit sjednotit pohled na reciprocitu
(a její jednotlivé typy) jako na jev, který má z hlediska povrchové realizace z velké
£ásti charakteristiky ostatních sekundárních diatezí. Uvedeme rovn¥º, zda a v £em
se sou£asná podoba PDT-Vallexu a anotace dat v PDT od navrhovaného pohledu
li²í. Ur£itým vodítkem je zde zejména jiº jmenovaný £lánek (Panevová a Mikulová,
2007), jehoº hlavní body jsou uvedeny na konci p°edchozí kapitoly. Ná² návrh, jak
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zachycovat reciprocitu v anotaci a ve slovníku, se od °e²ení autorek tohoto £lánku
pon¥kud li²í, protoºe sm¥°uje k mén¥ redundantním slovníkovým hesl·m (typ B nebude
mít zvlá²tní rámec), navrhuje podrobn¥j²í atributy týkající se reciprocity u rámc· sloves
a navíc navrhuje anotovat reciprocitu v datech explicitn¥. Krom¥ toho ná² p°ístup
navrhuje také plnou formalizaci zm¥n povrchov¥-syntaktických forem ve valen£ních
heslech PDT-Vallexu ve v²ech p°ípadech uºití reciprocity. Tento p°ístup je analogický
s na²ím p°ístupem k formálními pravidl·m pro ostatní diateze.

Podle na²eho názoru je tém¥° vºdy moºné pouºít slovesa (typ C, viz vý²e), která
se nepovaºují ani za vlastní inherentn¥ recipro£ní (typ A), ani za odvozené inherentn¥
recipro£ní varianty (typ B), v recipro£ním významu, a to - nap°. v um¥leckých dílech - i
v p°ípad¥ heterogenních valen£ních dopln¥ní, a£koli (Panevová a Mikulová 2007, s. 29)70

kladou homogenitu recipro£ních valen£ních £len· jako jednu z podmínek reciprocity.
Autorky dále uvád¥jí (s. 28), ºe u sloves vlastních recipro£ních (typ A) a odvoze-

ných inherentn¥ recipro£ních (typ B) se reciprocita m·ºe �ru²it� p°ítomností dal²ích
nevalen£ních dopln¥ní.71 Pro na²e ú£ely v²ak tyto p°ípady není vhodné povaºovat za
nerecipro£ní, a to ani z hlediska anotace, ani z hlediska recipro£ní diateze a jejího za-
chycení ve slovníku v souvislosti s transforma£ními pravidly. Slovesný d¥j zde v jádru
recipro£ní v kaºdém p°ípad¥ z·stává (jinak by mluv£í pouºil jiné sloveso nebo alespo¬
jeho nerecipro£ní variantu, viz p°íklad (86); varianta (86-b) nedává smysl, zatímco
(86-c) je v po°ádku) a asymetrii jeho dopln¥ní je nutné zachytit v anotaci jinak (nap°.
dopl¬kovou koreferencí nebo dal²ími, dosud nepouºitými druhy koreference).

(86) a. Jirka se potkal s Petrem, ale Petr z toho nad²en nebyl.
b. *Jirka se potkal s Petrem, ale Petr o tom nev¥d¥l.
c. Jirka potkal Petra, ale Petr o tom nev¥d¥l.

Mluvíme-li o �uºití� reciprocity, jedná se o jev spojený s textem, a proto by m¥l být
zachycen v anotovaném korpusu. Z toho d·vodu navrhujeme zavést atribut reciprocity,
který by byl anotován jako jeden z atribut· uzlu tektogramatického stromu (viz tab.
5.3). Atribut reciprocity by m¥l vyjád°it i to, mezi kterými valen£ními £leny slovesa
reciprocita existuje (i kdyº v p°ípad¥, ºe sloveso má pouze dv¥ obligatorní dopln¥ní
nebo dva aktanty a v n¥kterých dal²ích dob°e de�novaných p°ípadech, jako je vyjád°ení
reciprocity syntakticky s explicitními prost°edky anotace na tektogramatické rovin¥
(uzel s #Rcp s p°íslu²ným funktorem a koreferen£ní odkaz), je tato informace do jisté
míry redundantní, protoºe zde nem·ºe vzniknout nejistota). Atribut reciprocity by byl
nastaven na recipro£ní hodnotu i v p°ípad¥, ºe by d¥j v£etn¥ jeho okolností nebyl zcela
symetrický, ale jeho slovesné jádro (tj. sloveso a jeho aktanty) ano. P°itom by mohl
nastat i p°ípad, ºe probíhají dva recipro£ní d¥je (nebo dokonce více takových d¥j·)
sou£asn¥; viz p°íklad (87) (Panevová a Mikulová (2007), poznámka pod £arou 5, s. 30)

70Autorky uvád¥jí p°íklad v¥ty Jan se setkal s námitkami, kterou nepovaºují za recipro£ní, protoºe
podle nich nelze pouºít konstrukci Jan a námitky se setkali.

71Jako p°íklady �zru²eného� reciproci£ního vztahu autorky uvád¥jí v¥ty Star²í syn se rád hádá s mlad-
²ím a Jan se chce s Marií líbat pokaºdé, kdyº ji vidí, ale ona se vzpírá.
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Atribut Hodnota Popis

neuvedena
Vztah reciprocity nemá smysl
p°i°azovat

gram/diatsynt rcp0
Slovesný d¥j není uºit
recipro£n¥

rcp-X-Y
Recipro£ní uºití pro valen£ní
dopln¥ní X a Y (lze opakovat)

Tabulka 5.3: Hodnoty atributu reciprocity v anotaci (návrh)

a p°íklad (88):72

(87) Pavel a Jan spolu mluvili o sob¥ navzájem.

(88) Jirka a Pavel si vzájemn¥ vym¥¬ují marky a dolary.

Lze si p°edstavit i jiné °e²ení, a sice takové, ºe by se v anotovaném strom¥ p°íslu²ný
uzel slovesa zdvojil pomocí koordinace (podobn¥ jako je to ve známých p°ípadech ko-
ordinovaných atribut· substantiv, viz p°íklad (89) a Mikulová et al. (2005), 5.12.1.2.1.
Aktuální elipsa °ídícího substantiva, s. 406).

(89) £ervené a bílé víno → £ervené víno a bílé víno.

Valen£ní £leny by se pak ozna£ily odpovídajícím zp·sobem pro oba sm¥ry, jak je uve-
deno v následujícím p°íkladu:.

(90) Jirka se potkal s Petrem →
Jirka.ACT potkal Petra.PAT a Petr.ACT potkal Jirku.PAT

P°i tomto zp·sobu anotace by ozna£ení reciprocity ve zvlá²tním atributu p°íslu²ného
uzlu mohlo zcela odpadnout, pokud by jej nebylo t°eba zachovat z technických d·vod·
(nap°. pro kontrolu správnosti formy, protoºe ve zdvojené £ásti by forma slovesných
valen£ních dopln¥ní neodpovídala kanonickému rámci). Tímto zp·sobem anotace by
se rovn¥º mohly jednotn¥ a v duchu pravidel anotace PDT °e²it i p°ípady �zru²ené�
reciprocity toho typu, který vidíme v p°íkladu (91).

(91) Jirka se vidí s Petrem rád/s chutí →
Jirka.ACT vidí Petra.PAT rád/s chutí a Petr.ACT vidí Jirku.PAT,

nebo i p°ípady jiných asymetrií, které se v datech korpusu dosud nijak neanotovaly.
Z°ejm¥ by bylo nutné pro tento p°ípad £áste£ného �zru²ení� plné symetrie recipro£ního
vztahu pomocí spojení �rád/s chutí� apod. zavést speci�cký druh koreference (pokud
by to v·bec bylo moºné).73 Základní poºadavek FGP a návrhu tektogramatické anotace

72V tomto p°ípad¥ by se dvojice hodnot z tabulky 5.3 mohla roz²í°it o dal²í podle vzorce rcp-X-Y-W
(tj. nap°. rcp-ACT-PAT-ADDR), p°ípadn¥ je²t¥ o jeden £len rcp-X-Y-W-Z (nap°. rcp-ACT-PAT-ADDR-EFF).

73V p°ípad¥ rád se koreference anotuje jiº nyní, protoºe jde o dopln¥k. U ostatních adverbiálních
dopln¥ní se koreference neanotovala.
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na to, aby bylo moºné její jednozna£né p°evedení na povrchovou podobu v¥ty, by pak
byl spln¥n pomocí vhodných pravidel pro generování v¥ty. P°íkladem takového vhod-
ného pravidla by byla nap°. podmínka, ºe pokud jsou v koordinaci dv¥ identická slovesa
(se stejnými gramatémy £asu, modality, atd.), jejichº n¥které dva valen£ní £leny mají
symetricky anotované funktory a p°ípadná asymetrická vyjád°ení lze vyjád°it nap°.
dopl¬kem, pop°. jiným adverbiálním dopln¥ním, pak lze pouºít n¥kterou z forem reci-
procity. Moºnosti vyjád°ení povrchové formy jednotlivých valen£ních uzl· i celé slovesné
konstrukce pak poskytnou transforma£ní pravidla (podkap. 5.4.7.6). Které z pravidel
bude p°i generování vybráno, bude záleºet jako v obdobných p°ípadech na úzu, stylu,
výsledném slovosledu a struktu°e v¥ty.74

Domníváme se v²ak, ºe vý²e uvedené alternativní °e²ení, i kdyº má v typu p°íkladu
(89) jistý precedens, je proceduráln¥ i anota£n¥ jiº p°íli² náro£né. Zejména správné
dopln¥ní gramatém· a dal²ích atribut· dopln¥ných uzl· by mohlo p·sobit problémy.
Pokud by tedy do budoucna bylo moºné zm¥nit zp·sob anotace reciprocity, navrhujeme
rad¥ji pouze p°idat atribut reciprocity (v n¥kolika variantách podle toho, které £leny
do vztahu vzájemnosti vstupují, tj. podle tabulky 5.3).75

Reciprocita ozna£ená v p°íslu²ném atributu by tak vyjad°ovala skute£nou recipro-
citu jádra p°íslu²ného slovesného d¥je nebo stavu. Podle na²eho názoru a podle konfron-
tace s anotací PDT by pokrývala jak reciprocitu inherentní, tak i reciprocitu syntaktic-
kou, jak je de�nována v publikaci (Panevová a Mikulová, 2007). Atribut reciprocity by
tedy zp·sobil, ºe pro slovesa vlastn¥ inherentn¥ recipro£ní (typ A, typ obchodovat, zápa-
sit, hádat se) bude forma vyjád°ení ponechána beze zm¥ny (nebo´ jiº kanonický rámec
t¥chto sloves obsahuje správné vyjád°ení morfologické a syntaktické formy valen£ních
dopln¥ní). Dal²í moºné formy vyjád°ení u v²ech sloves by vycházely z transformovaných
valen£ních rámc· pomocí pravidel pro recipro£ní diatezi (kap. 5.4.7.6).

Tabulkou 5.3 jsme zavedli atribut reciprocity, který se vztahuje k pouºití sloves v
korpusu. Tento atribut obsahuje i ozna£ení aktant· nebo obligatorních dopln¥ní, na
n¥º se reciprocita vztahuje v daném uºití a kontextu. To by znamenalo, ºe ve slovníku
by tato informace skute£n¥ být nemusela, resp. mohla by být do slovníku dopln¥na
prostou extrakcí t¥chto hodnot od v²ech anotovaných výskyt· slovesa v korpusu (za
p°edpokladu jejich jednotnosti pro daný rámec, coº by byl i vhodný prost°edek kontroly
konzistence).

Z d·vod· obdobných t¥m, které implikují uº samotnou existenci valen£ního slov-
níku (zejména jisté zobecn¥ní a kontrola konzistence anotace), se v²ak jeví jako vhodné
uvád¥t informaci o tom, které £leny rámce mohou vstupovat do recipro£ního vztahu,
zárove¬ i ve slovníku. Není p°itom na²ím úkolem ve slovníku uvád¥t i preference rea-
lizace reciprocity, ty se skute£n¥ musí získat ze statistik pouºití v korpusu (podobn¥
vyznívá i záv¥r práce Panevová a Mikulová, 2007, s. 39-40), nicmén¥ domníváme se,

74Preferované vyjád°ení by p°itom bylo z°ejm¥ moºné zjistit z anotovaného korpusu.
75K tomu pak p°istupuje i nutnost do°e²ení vztah· mezi dopln¥ními slovesa, která nejsou symetrická,

nap°. jiº uvedené Jirka se s chutí/rád vidí s Petrem. Atribut vzájemnosti by pak byl redundantní
ve v¥t²in¥ p°ípad·, kdy je reciprocita vyjád°ena syntakticky, ale pro jednotnost anotace a kontroly
konzistence (a snad i jisté zjednodu²ení procesu generování) navrhujeme pouºívat atribut reciprocity
vºdy.



KAPITOLA 5. DIATEZE 170

ºe slovník by m¥l vyjmenovávat alespo¬ v²echny potenciáln¥ moºné varianty vyjád°ení
reciprocity.

Jak uº jsme uvedli vý²e, velmi £asto je reciprocita p°ípustná (alespo¬ formáln¥,
nap°. i v metaforách, personi�kaci a podobn¥) tém¥° pro jakékoliv kombinace valen£ních
£len· rámce. Ov²em v p°ípadech, kdy tomu tak není, je t°eba informaci o (ne)existenci
reciprocity do slovníku vloºit zvlá²´.

Vlastní ozna£ení £len· rámce, které mohou do vztahu reciprocity vstupovat, bude
zaji²t¥no seznamem76 moºných recipro£ních dvojic77 u p°íslu²ného valen£ního rámce.
�len valen£ního rámce bude identi�kován funktorem (to je moºné na základ¥ plat-
ného teoretického p°edpokladu, ºe funktory se ve valen£ním rámci nemohou opakovat).
V p°ípad¥ alternativ funktor· sta£í k identi�kaci jeden z alternativních funktor· (zde
p°edpokládáme, ºe do recipro£ního vztahu m·ºe vstoupit £len rámce bez ohledu na to,
který z alternativních funktor· je pouºit). Poznamenejme, ºe °e²ení pomocí indexu R

u funktor· vstupujících do vztahu reciprocity navrhované v £lánku (Panevová a Miku-
lová, 2007, s. 29; viz p°íklad (92), zapsaný v notaci blízké PDT-Vallexu) posta£uje pro
ta recipro£ní slovesa, kde do vztahu reciprocity vstupuje pouze jedna dvojice valen£-
ních £len·, jako je tomu v p°íkladu (92) pro sloveso obchodovat s n¥kým, ale jiº nesta£í
pro ta slovesa, kde do recipro£ního vztahu m·ºe vstoupit více dvojic valen£ních £len·.
V takovém p°ípad¥ by nebylo moºno rozli²it, které dvojice recipro£ních £len· k sob¥
pat°í, jak je vid¥t z p°íkladu (93) (vym¥¬ovat s n¥kým n¥co za n¥co).

(92) ACTR(1) PATR(s+7)

(93) ACTR(1) ADDRR(s+7) PATR(4) EFFR(za+4)

Navrhujeme proto °e²ení, které vyuºije explicitního ozna£ení potenciáln¥ recipro£ních
dvojic pomocí atributu rcpfunc. Pro správné pouºití transforma£ních pravidel u inhe-
rentn¥ recipro£ních sloves dále pot°ebujeme i atribut inherentní reciprocity. T°etím
atributem, který bude nutné u kanonických rámc· uvád¥t, je moºnost tvorby recipro-
city zm¥nou akuzativu nebo dativu na formu (s+7) (a p°idání formantu se nebo si).
To odpovídá tvo°ení reciprocity typu B podle (Panevová a Mikulová, 2007), která je
v sou£asném slovníku (i kdyº ne vºdy konzistentn¥) prozatímn¥ °e²ena druhotným ne-
závislým rámcem s formantem se/si (srov. p°. (84) a (85) a obr. 5.33 a 5.34). Tento
druhotný rámec se díky ozna£ení tohoto typu tvo°ení recipro£ní formy v kanonickém
rámci stane nadbyte£ným a navíc odpadne problém s tím, ºe oba sou£asné rámce mají
stejný význam (coº by se podle sou£asn¥ platných zásad tvorby rámc· v PDT-Vallexu
nem¥lo stávat).

Návrh na zavedení p°íslu²ných atribut· valen£ního rámce, které se týkají reciprocity,
je uveden v tabulce 5.4.

V této tabulce je uveden i popis p°edpokládaných hodnot t¥chto atribut· a jejich
76Tento seznam bude £asto obsahovat jen jednu dvojici £len· - nap°íklad se tak stane vºdy, jestliºe

daný rámec má jen dva £leny (a ty mohou být recipro£n¥ pouºity). Pokud daný valen£ní rámec reci-
procitu neumoº¬uje, nebude v tomto seznamu ºádná dvojice (seznam bude prázdný).

77Ve výjime£ných p°ípadech i trojic nebo £tve°ic nejasn¥ nebo vzájemn¥ propojených recipro£ních
d¥j· více aktant·.
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Atribut Typ Hodnoty Popis

rcpfunc
seznam dvojic,
trojic nebo
£tve°ic

-
není inherentn¥ recipro£ní ani nelze
uºít recipro£n¥ pomocí syntaktických
prost°edk·

X-Y
X, Y, W a Z: funktory vstupující do
vztahu reciprocity; p°. ACT-PAT

X-Y-W
X-Y-W-Z

rcpwith
indikátor
ano/ne

-
nemá smysl ur£ovat (nem·ºe být
recipro£ní: rcpfunc=-)

s1 tvo°í reciprocitu zm¥nou na (s+7)

s0 netvo°í reciprocitu zm¥nou na (s+7)

inherentrcp
indikátor
ano/ne

-
nemá smysl ur£ovat (nem·ºe být
recipro£ní: rcpfunc=-)

inh1 inherentn¥ recipro£ní význam
inh0 recipro£ní pouze synt. prost°edky

Tabulka 5.4: Atributy reciprocity pro rámce slovníkových hesel (návrh)

vzájemný vztah. Atribut inherentní reciprocity se aplikuje na v²echny recipro£ní dvojice
(trojice, £tve°ice), nebo´ se zdá, ºe pokud u slovesa m·ºe být ve vztahu reciprocity
více £len· (v libovolné kombinaci), inherentnost se vztahuje bu¤ na v²echny, nebo na
ºádný z nich. Nebyl by v²ak problém ozna£ovat tyto skupiny pro atribut inherentnosti
jednotliv¥. Atribut rcpwith, který dovoluje vytvo°it formy aktant· p°i reciprocit¥ typu
B, se vºdy vztahuje pouze k první (nebo jediné) dvojici aktant· uvedené v atributu
rcpfunc.78

P°íklad (94) ukazuje inherentn¥ recipro£ní sloveso s jedinou dvojicí £len· v reci-
pro£ním vztahu a jeho budoucí atributy ve slovníku.

(94) obchodovat
rcpfunc: ACT-ADDR
rcpwith: s1
inherentrcp: inh1

ACT(1) ADDR(s+7) PAT(4;s+7)

P°íklad (95) (slovesom¥nit) zahrnuje jak moºnost sm¥ny mezi aktorem a adresátem,
tak i mezi patientem a efektem. To, ºe fakticky sm¥na v¥cí popsaných jako patient a
efekt probíhá v tomto p°ípad¥ �paraleln¥� ke sm¥ru d¥je mezi aktorem a adresátem
(to, co dává aktor adresátu, je patient, a to, co aktor od adresáta dostává, je efekt),
není formáln¥ nijak zachyceno, i kdyº u dvou reciprocit podobného typu (kdy obsahem

78Nena²li jsme ºádný p°íklad reciprocity, kde by se druhá dvojice recipro£ních £len· m¥nila takovým
zp·sobem (tj. p°idáním se a zm¥nou na (s+7)) svou formu.
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sd¥lení je vým¥na n¥£eho za n¥co mezi dv¥ma ú£astníky d¥je) v jednom rámci je to
z°ejm¥ pravidlem.

(95) m¥nit
rcpfunc: ACT-ADDR, PAT-EFF
rcpwith: s1
inherentrcp: inh1

ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7) ?EFF(za+4)

Shrneme-li tedy vý²e uvedené zásady anotace a ozna£ování reciprocity ve valen£ním
slovníku a v anotovaném korpusu, platí, ºe

� v korpusu je vºdy p°ítomen p°íznak reciprocity v£etn¥ ozna£ení funktor· £len·,
které jsou v recipro£ním vztahu;79

� v transformovaných rámcích je vºdy uveden p°íznak pro reciprocitu a její p°ípad-
nou inherentnost;

� ve slovníku je vºdy jen základní t_lemma, a to i v p°ípad¥, ºe se od n¥j odvozují
tzv. inherentn¥ recipro£ní varianty sloves pomocí zm¥ny formy patientu a p°idání
£ástice se nebo £ástice si (typ B uvedený vý²e, nap°. sly²et se, blahop°át si -
prozatímní kanonické rámce pro tyto p°ípady tedy v nové verzi PDT-Vallexu jiº
nebudou);80

� pokud v²ak odvozená inherentn¥ recipro£ní varianta z p°edchozího p°ípadu po-
souvá význam oproti základní variant¥ (nap°. p°edvád¥t vs. p°edvád¥t se, poradit
vs. poradit si), do slovníku se vloºí jako samostatný rámec (s tím, ºe tento rá-
mec bude povaºován za kanonický, a pokud budou spln¥ny obvyklé podmínky,
mohou na n¥j být aplikována v²echna transforma£ní pravidla pro diateze v£etn¥
reciprocity).

Takto tvo°ená slovníková hesla a kombinace vý²e uvedených p°íznak· v anotaci by pak
byla dostate£ným podkladem nejen k rozli²ení významu dané v¥ty pomocí kombinace
tektogramatické anotace a slovníku PDT-Vallex, ale i k vygenerování významov¥ stejné
v¥ty.

Potom by teoreticky odpadla i nutnost speciálního lematu (#Rcp) pro uzel, který
je povrchov¥ nevyjád°ený (resp. vyjád°ený zvratnou £ásticí se nebo jinými syntaktic-
kými prost°edky, nap°. pomocí adverbia vzájemn¥). Tato redundance v²ak není zásadní,

79Na základ¥ transforma£ních pravidel a na základ¥ sou£asné anotace syntaktické reciprocity by se
v²ak p°íznak reciprocity mohl v mnoha výskytech doplnit automaticky, a to ve dvou p°ípadech: pokud
je reciprocita vyjád°ena syntakticky (je p°ítomen uzel s t_lemmatem #Rcp), nebo pokud jde o inherentn¥
recipro£ní sloveso (za p°edpokladu, ºe by informace o inherentní reciprocit¥ byla dopln¥na do slovníku).

80Tímto zp·sobem se vyhneme nap°. tomu, ºe budeme muset °e²it otázku, z jakého základního
t_lemmatu jsou odvozeny v¥ty typu: Petr a Honza se potkali. Odpadne nejistota, zda v¥ta je recipro-
kalizací rámce ACT(1) PAT(4), nebo reciprokalizací rámce ACT(1) PAT(s+7).
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protoºe se vyskytuje i jinde v anota£ních pravidlech81 a je dokonce nezastupitelná p°i
p°ípadné kontrole manuální anotace. Proto ji doporu£ujeme ponechat tak, jak o ní
mluví pravidla anotace.

P°i aplikaci transforma£ních pravidel pro reciprocitu pojatou jako diatezi bude
ov²em vznikat °ada rámc·, které budou £asto formáln¥ identické s jiným (kanonickým)
rámcem s formantem se jiº v t_lemmatu, jenº bude ve slovníku uveden na základ¥ po-
sunu významu (viz vý²e, poslední odráºka ve shrnutí). Rozhodování mezi t¥mito rámci
je £asto obtíºné, nebo´ posun významu nemusí být velký. Proto navrhujeme anotovat
výskyty takového slovesa s p·vodním rámcem (bez se/si v t_lemmatu) jen v p°ípadech,
kdy se jasn¥ jedná o symetrický d¥j mezi ú£astníky (i kdyº £asto s jinými okolnostmi
i dal²ími aktanty), který lze parafrázovat jako v p°íkladu (97) pro sloveso p°ekrývat
(96).

(96) p°ekrývat ACT(1) PAT(4)

(97) Se²it A t¥chto novin p°ekrývá se²it D a se²it D p°ekrývá se²it A [protoºe jsou
po stole rozházené nebo zmuchlané]. →

Se²it A t¥chto novin se [na stole] p°ekrývá se se²item D.

Pro v²echny výskyty slovesa p°ekrývat v p°íkladu (97) pak bude p°i°azen kanonický
rámec (96), nikoli rámec (98), který je ve slovníku také z d·vodu posunutí významu
pro sloveso p°ekrývat se ve smyslu �mít n¥co spole£ného�, viz p°. (99).

(98) p°ekrývat se ACT(1) PAT(s+7)

(99) Scéná° tohoto �lmu se p°ekrývá s p°edlohou jen minimáln¥.

Zvlá²tním p°ípadem je sloveso vyst°ídat. V p°íkladu (102), který je jist¥ symetricky
recipro£ní, se p°i°adí rámec (100), nikoli rámec (101).

(100) vyst°ídat ACT(1) PAT(4)

(101) vyst°ídat se ACT(1) PAT(s+7)

(102) Pavel vyst°ídal v útoku Frantu a pak zase Franta Pavla. →
Pavel a Franta se [vzájemn¥] vyst°ídali v útoku.

Rámec slovesa vyst°ídat se uvedený v (101), který nebude mít p°íznak inherentní
reciprocity, by se ov²em p°i°adil tehdy, kdyby se jednalo o prosté vyst°ídání (tj. na-
hrazení) jednoho druhým na ur£itém míst¥ £i pozici jednorázov¥ jako v p°íkladu (103),
kdy nejde o vyst°ídání vzájemné. P°íklad (104) si p°irozen¥ ponese rámec (100), ve kte-
rém není p°edepsán formant se; lze tedy °íci, ºe v tomto p°ípad¥ je rámec (101) pouze
formální variantou rámce (100), p°i£emº ani jeden z nich není sám o sob¥ inherentn¥ re-
cipro£ní. Oba ov²em mohou procesem reciprokalizace recipro£ní význam nabýt, i kdyº
u tohoto slovesa je reciprocita v n¥kterých p°ípadech spí²e v syntaktickém vyjád°ení,

81Podle (Mikulová et al. 2005, kap. 4.5.2. �Gramatém rodu (gender)) se nap°. gramatém rodu uvádí
u v²ech sémantických substantiv, av²ak ve v¥t²in¥ p°ípad· se v sou£asné verzi PDT pouze kopíruje
z morfologické roviny.
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Obrázek 5.35: Anotace recipro£ního vztahu se slovesem vyst°ídat se:
Ve vedení monarchie se vyst°ídali v²ichni sultáni.

aniº by se jednalo obsahov¥ o symetrický d¥j, jak ukazuje p°íklad (104). Bude t°eba
rozhodnout, který z t¥chto kanonických rámc· má být základem pro transforma£ní
pravidlo pro syntaktické vyjád°ení reciprocity, protoºe p°i identickém významu nemá
smysl vytvá°et dva rámce.

(103) Pavel se pak po t°ech hodinách vyst°ídal s Frantou na míst¥ °idi£e.

(104) Pavel pak po t°ech hodinách vyst°ídal Frantu na míst¥ °idi£e.

V p°íkladu z PDT (obr. 5.35) se jako základ vzal rámec (101) (tj. rámec slovesa
vyst°ídat se). Zde je reciprocita na míst¥ i obsahov¥, i kdyº ²lo z°ejm¥ o postupné
st°ídání jednoho sultána druhým a nikoli st°ídání skupinové £i vzájemné.

5.4.7.6 Transforma£ní pravidla pro reciprocitu

V této kapitole se dostáváme k vlastnímu formalizovanému popisu toho, jak na základ¥
kanonického tvaru rámce získat pomocí transforma£ních pravidel v²echny moºné vari-
anty rámce s povrchovou realizací reciprocity. Ukazuje se, ºe pro reciprocitu lze vyuºít
pravidla z p°edchozích kapitol o diatezích s pouºitím n¥kterých nových prost°edk·,
které ostatní diateze nepouºívají.

P°i tvorb¥ transforma£ních pravidel pro reciprocitu je t°eba brát v úvahu sou£asná
pravidla pro zachycení n¥kterých formálních p°íznak· syntaktického vyjád°ení recipro-
city (tj. v p°ípad¥ vyjád°ení pomocí reciprokalizace) na tektogramatické rovin¥ PDT.
Podle pravidel anotace na tektogramatické rovin¥ (Mikulová et al., 2005, kap. 5.2.4.2.
Reciprocita, s. 160) jsou adverbiální dopln¥ní vyjád°ená adverbii spolu, vzájemn¥ a
navzájem (a jejich ekvivalenty) reprezentována samostatným uzlem tektogramatické
roviny, zpravidla s funktorem MANN (a to p°esto, ºe jsou také formálními ukazateli
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reciprocity). Naproti tomu syntagma jeden-druhý 82 a forma zvratného zájmena se 83

nemají na tektogramatické rovin¥ vlastní uzly, nebo´ se povaºují za prvky recipro-
city vyjád°ené syntakticky (reciprokalizací), a jsou tudíº �sou£ástí�84 tektogramatického
uzlu s t-lemmatem #Rcp.

Shrneme-li obsah následujících odstavc·, transforma£ní pravidla pro reciprocitu se
tedy musí zabývat pouze odvozením zvlá²tní, ne-syntakticky tvo°ené recipro£ní varianty
od tranzitivních sloves (akuzativ se m¥ní na p°edloºku s s instrumentálem a p°idává
se £ástice se, tj. recipro£ní £leny se v anotaci neslu£ují) a dále tvorbou neadverbiál-
ního zd·razn¥ní pomocí slabé i silné varianty zájmena se nebo alternativn¥ konstrukce
jeden druhého (v£etn¥ jejích p°ípadných p°edloºkových vazeb) v p°ípad¥ syntakticky
vyjád°ené reciprocity.

Jak dále vyplývá ze zkoumání formy vyjád°ení recipro£ních konstrukcí v²ech typ·,
konkrétní transformace je závislá na form¥ vyjád°ení aktant· nebo obligatorních vol-
ných dopln¥ní ve vstupním valen£ním rámci (kanonickém nebo jiº jednou transformo-
vaném), nikoli na konkrétním ozna£ení (funktoru) aktantu nebo jiného obligatorního
dopln¥ní. Závisí jist¥ také na tom, zda je daná transformace p°ípustná na základ¥ test·
hodnot rcpfunc, rcpwith a inherentrcp. Zm¥ny v rámci tedy budou stejné, a´ bude
druhým (vypu²t¥ným) dopln¥ním patient, adresát nebo jiný aktant85 a podobn¥ tomu
bude i mezi £leny, z nichº ºádný není aktorem.

Pravidel v této kapitole by tedy po rozepsání v²ech transformací podle jednotlivých
dvojic funktor· vstupujících do vztahu reciprocity bylo velmi mnoho, protoºe bychom
museli uvaºovat nejen v²echny dvojice funktor·, ale je²t¥ bychom je museli dále £lenit
podle formy vyjád°ení. Pravidla by v²ak byla pro danou kombinaci forem vºdy zcela
stejná a li²ila by se pouze funktory. Tím by se ztrácela (relativní) jednoduchost trans-
formací popsaná dále. Zavedeme proto i v transforma£ních pravidlech �prom¥nné� (X a
Y)86 pro funktory, £ímº budou rozdíly mezi pravidly, jak doufáme, £iteln¥j²í a p°ehled-

82Toto syntagma nabývá formy podle kanonické formy £len· uºitých v recipro£ním vyjád°ení. To zna-
mená, ºe je-li reciprocita mezi aktorem v nominativu a patientem v akuzativu, pouºije se (v maskulinu)
forma jeden druhého; je-li nap°. patient ve form¥ (na+6), musí se pouºít forma jeden na druhém.

83Analogicky s p°ípadem jeden-druhý se forma zájmena se sklo¬uje, p°ípadn¥ se pouºije p°edloºková
konstrukce pro recipro£ní £len, který je na povrchu nevyjád°ený. Výjimku tvo°í p°edloºka s (s instru-
mentálem) a akuzativ. Místo t¥chto forem se pouºije mezi rovn¥º s instrumentálem. Tj. nap°íklad pro
recipro£ní vyjád°ení mezi aktorem a adresátem v dativu se pouºije si nebo sob¥, pro reciprocitu mezi
aktorem a patientem v akuzativu se pouºije se nebo mezi sebou, pro reciprocitu mezi aktorem a pati-
entem s formou (na+4) se pouºije na sebe. Analogicky se postupuje i pro ostatní pádové a p°edloºkové
vazby. V p°edloºkových vazbách se p°itom vºdy pouºije silný tvar zájmena se (tj. sebe, sob¥, sebou).

84Z uzlu s t_lemmatem #Rcp se tedy odkazuje na p°íslu²né uzly analytického stromu, které obsahují
slova jeden, druhý, se, a na p°edloºky, na kterých jsou tato slova na analytické rovin¥ závislá (mezi, s,
na, od, pro atd.). V PDT 2.0 v²ak toto pravidlo s výjimkou spojení mezi sebou (vyskytlo se správn¥
anotované celkem 7x) nebylo dodrºováno. Krom¥ 6 p°ípad·, kdy se chybn¥ anotovalo i mezi sebou jako
zvlá²tní uzel #PersPron s funktorem MANN, není v datech ani jeden p°ípad správného propojení uzlu
#Rcp se syntagmatem jeden-druhý (vyskytlo se jen 5x). Toto spojení se £asto anotovalo jako dopln¥k
s funktorem COMPL u slova jeden a aº na jeden p°ípad nebyl v anotaci uveden ani uzel pro reciprocitu.

85Tj. transforma£ní pravidlo bude zcela stejné nap°íklad pro rámce ACT(1) PAT(s+7) a ACT(1)
ADDR(s+7) s výjimkou ozna£ení funktor·. Platí to p°itom zcela obecn¥, a to i v p°ípad¥, kdy aktor
není kanonicky v nominativu (nap°. pro sloveso unikat - rámec je ACT(3) PAT(1;...) a podléhá stejné
transformaci, jako nap°. rámec ACT(1) ADDR(3)).

86Podobn¥ uº byly - rovn¥º z d·vodu lep²í p°ehlednosti - tyto symboly pouºity v tab. 5.3 a 5.4.
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Typ reciprocal-ACT-Y →{reciprocal-ACT-Y}

Podm. r(ACT-Y, *, inh1) &�t(reciprocal-ACT-Y)
Akce PRED: add(.k)

TP.29: Pravidlo pro slovesa inherentn¥ recipro£ní mezi aktorem a druhým funktorem
(PAT nebo ADDR)

Typ
reciprocal-PAT-EFF →{reciprocal-PAT-EFF} →{passive}
→{reflpas}

Podm. r(PAT-EFF, *, inh1) &�t(reciprocal-PAT-EFF)
Akce PRED: add(.k)

TP.30: Pravidlo pro slovesa inherentn¥ recipro£ní (PAT-EFF)

n¥j²í. Zápis X a Y lze nahradit jakýmkoliv funktorem, který se vyskytuje v rámci jako
aktant (ACT, PAT, ADDR, EFF, ORIG) nebo i jako obligatorní volné dopln¥ní uvedené
v atributu rcpfunc u valen£ního rámce.87

Konkrétní funktory v²ak mohou být pouºívány i nadále, nebo´ v n¥kterých p°ípa-
dech se transforma£ní pravidla budou týkat jen n¥kolika konkrétních funktor·.

Transforma£ní pravidla rozd¥líme podle typ· reciprocity popsaných v kap. 5.4.7.4.

Typ A: slovesa vlastní inherentn¥ recipro£ní

U t¥chto sloves jiº kanonický rámec popisuje poºadovanou formu vyjád°ení v²ech
valen£ních dopln¥ní slovesa, a transforma£ní pravidla tedy pouze formáln¥ dopl¬ují in-
formaci o £lenech v recipro£ním vztahu a nastavují poºadavek aktivní slovesné formy.
Jedná se o transforma£ní pravidla TP.29 a TP.30. Ob¥ pravidla ve své podmínce zaji²-
´ují, ºe se aplikují pouze na slovesa inherentn¥ recipro£ní (podmínka na inh1) a ºe se
jejich provád¥ní nebude cyklit (podmínka �t(reciprocal-ACT-Y)).

Transforma£ní pravidlo TP.29 o²et°uje kanonické rámce s recipro£ním vztahem mezi
ACT a druhým £lenem s funktorem ozna£eným Y (v PDT-Vallexu se jedná jen o funk-
tory PAT a ADDR). Pro slovesa setkat se (srov. obr. 5.36), sjednotit se, prost°ídat se
nebo sousedit jde o vztah mezi aktorem a patientem, pro slovesa sout¥ºit, obchodovat,
polemizovat, hrát si nebo povídat si pak o vztah mezi aktorem a adresátem.

Transforma£ní pravidlo TP.30 o²et°uje kanonické rámce s recipro£ním vztahem mezi
mezi PAT a EFF, nap°. pro slovesa porovnávat, koordinovat, harmonizovat, míchat nebo
plést.

P·vodní kanonický rámec musí být ve slovníku ozna£en atributem pro inherentní re-
ciprocitu (inherentrcp=inh1), aby podmínka na tento p°íznak byla v transforma£ních

87Vzhledem k tomu, ºe atribut rcpfunc je pro PDT-Vallex pouze navrhován a není v n¥m dosud
zaznamenán, není zde moºné uvést vy£erpávající seznam. Ve slovníku VALLEX (Lopatková et al.,
2007) jsou v rámcích s uvedenou moºností pouºití v recipro£ních konstrukcích tyto funktory pro volná
dopln¥ní: DIR1, DIR2, DIR3, INTT, LOC, MANN a REG. Je zde uveden také kvazivalen£ní funktor
OBST, který se ov²em v PDT-Vallexu nepouºívá.
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Obrázek 5.36: Inherentní recipro£ní vztah mezi aktorem a patientem:
setkal se s v·dci stran

pravidlech spln¥na. V opa£ném p°ípad¥ by kanonický rámec byl pro recipro£ní vyjád-
°ení �zakázán�, jak je tomu p°i syntaktickém vyjád°ení reciprocity (a také u ostatních
diatezí).

Transforma£ní pravidla nep°idávají ani formu se nebo si, nebo´ pro slovesa vlastní
inherentn¥ recipro£ní je, jak uº napovídá jejich název, reciprocita v jejich významu
inherentn¥ obsaºena a není nutné ji signalizovat jinými prost°edky. P°itom £ástice se
nebo si £asto ani není sou£ástí slovesa (slovesa obchodovat, zápasit, sousedit). U jiných
sloves pak jeho sou£ástí je a sloveso bez ní v daném významu ani neexistuje (slovesa
setkat se, hádat se, prát se).

Tato pravidla se ov²em uplatní i na slovesa, která formáln¥ odpovídají de�nici
inherentn¥ recipro£ních sloves odvozených, za°azených do PDT-Vallexu kv·li posunutí
významu (p°ekrývat se, srazit se, trápit se), pokud tato slovesa mají u svého kanonického
rámce p°íznak inherentní reciprocity (inherentrcp=inh1). Tím se umoºní provedení
transforma£ních pravidel TP.29 a TP.30 z této kapitoly, které zajistí pouºití kanonické
formy rámce v inherentn¥ recipro£ní konstrukci.

V obou p°ípadech mohou transformované rámce projít dal²í transformací (viz odkaz
→{reciprocal-X-Y} pouºitý v £ásti �Typ� obou transforma£ních pravidel pro tento
typ sloves). U rámce, kde do reciprocity nevstupuje aktor, je moºné i následné uplatn¥ní
pravidla pro oba typy pasivizace (odkaz →{passive} a →{reflpas}).

Typ B: zvratná £ástice se/si a vazba p°edloºky s s instrumentálem

Pravidla TP.31 a TP.32 se týkají sloves, která v kanonickém tvaru recipro£ní nejsou,
ale mohou reciprocitu vyjád°it i prostou zm¥nou povrchov¥-syntaktické realizace pa-
tientu nebo adresátu, bez nutnosti valen£ní £len na povrchu vypou²t¥t (a slu£ovat
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Typ reciprocal-ACT-Y →{reciprocal-ACT-Y}

Podm. r(ACT-Y, s1, *) & ACT(1) & Y(4)

Akce
PRED: add(.k[se.4$2<7>])
Y: replace(.4 → s-1[.7])

TP.31: Pravidlo pro reciprocitu s £ásticí se a p°edloºkovou vazbou p°edloºky s
s instrumentálem

Typ reciprocal-ACT-Y →{reciprocal-ACT-Y}

Podm. r(ACT-Y, s1, *) & ACT(1) & Y(3)

Akce
PRED: add(.k[se.3$2<7>])
Y: replace(.3 → s-1[.7])

TP.32: Pravidlo pro reciprocitu s £ásticí si a p°edloºkovou vazbou p°edloºky s
s instrumentálem

valen£ní £leny v recipro£ním vztahu do jednoho koordinací, plurálem a dal²ími moº-
nými syntakticko-morfologickými prost°edky). Formáln¥ je tedy výsledný rámec stejný
jako rámec tzv. odvozených inherentn¥ recipro£ních sloves (viz kap. 5.4.7.4, popis typu
B podle Panevová a Mikulová, 2007), ale je t°eba zd·raznit, ºe podle na²eho návrhu
se tento rámec vytvá°í pouze pomocí aplikace transforma£ního pravidla, a ve slovníku
tedy uveden není.88

Tato transformace v²ak nevylu£uje ani pouºití syntaktické reciprocity jako dal²í
alternativy realizace (viz dále). Je v ní proto uveden odkaz na pravidla stejného typu,
nap°. reciprocal-ACT-PAT. I kdyº tento odkaz vypadá cyklicky, nem·ºe být provád¥n
opakovan¥, nebo´ pravidla TP.31 a TP.32 m¥ní formu a tím opakování téhoº pravidla
brání. Zde je rovn¥º vhodné p°ipomenout, ºe p°idání zvratné £ástice k re�exivním
sloves·m nevede k její duplicit¥ vzhledem k tomu, ºe operace add( ) je de�nována tak,
ºe vylu£uje duplicity, a rovn¥º díky obecnému pravidlu typu Closing pro preferenci
£ástice se p°ed si (kap. 5.3).

Jak jsme jiº uvedli v p°ede²lé £ásti p°i popisu typu A, slovesa odvozená inherentn¥
recipro£ní mohou p°i posunu významu mít sv·j vlastní rámec. P°istupujeme k nim pak
jako ke kanonickým rámc·m.

P°íklady (105) a (106) ukazují slovesa vid¥t a potkat a jejich kanonické a trans-
formované rámce p°i uplatn¥ní transforma£ního pravidla TP.31. Obr. 5.37 ukazuje i
zp·sob zachycení slovesa vid¥t p°i recipro£ním uºití podle pravidla TP.31 v anotaci na
tektogramatické89 a analytické rovin¥ v PDT.

88V sou£asné verzi PDT-Vallexu tyto rámce uvedeny jsou, ve v¥t²in¥ p°ípad· je lze identi�kovat
tím, ºe formant se neobsahují v t_lemmatu, nýbrº jako sou£ást vyjád°ení formy pomocí �([se]) (Pouze
u slovesa st°etávat je chybn¥ uvedeno zvlá²tní heslo st°etávat_se a u slovesa vylu£ovat_se není na-
opak uveden ve stejném smyslu rámec bez se, který by byl východiskem i pro p°íslu²nou recipro£ní
transformaci). Tyto rámce by tedy jako kanonické v budoucím PDT-Vallexu být nemusely (a nem¥ly).

89V tektogramatické anotaci na obr. 5.37 není zachycen atribut pro reciprocitu gram/diatsynt podle
tab. 5.3, nebo´ se jedná pouze o návrh, který dosud není v datech PDT realizovaný.
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Obrázek 5.37: Zachycení recipro£ního uºití slovesa vid¥t v tektogramatické a
analytické anotaci: s Ivo²em se moc nevidím

(105) vid¥t ACT(1) PAT(4;2; ↓ºe;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c) →
�(.k[se.4$2<7>]) ACT(1) PAT(s-1[.7])

(106) potkat ACT(1) PAT(4) →
�(.k[se.4$2<7>]) ACT(1) PAT(s-1[.7])

V p°íkladech (107) a (108) jsou uvedeny rámce sloves konkurovat a telefonovat, které
obsahují dativní aktant (v jednom p°ípad¥ patient a ve druhém adresát). Zde se aplikuje
pravidlo TP.32.

(107) konkurovat ACT(1) PAT(3) →
�(.k[se.3$2<7>]) ACT(1) PAT(s-1[.7])

(108) telefonovat ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓c;.s) ADDR(3) →
�(.k[se.3$2<7>]) ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓c;.s) ADDR(s-1[.7])

Typ C: povrchov¥-syntakticky vyjád°ená reciprocita

Pravidla uvedená v této podkapitole transformují kanonický rámec nebo rámec
vytvo°ený pravidly v minulé £ásti na takový rámec, který zohled¬uje konstrukce pouºité
p°i reciprokalizaci (de�nice reciprokalizace viz kap. 5.4.7.4, popis typu reciprocity �C�
podle práce Panevová a Mikulová, 2007).

Kombinací £len·, které mohou vstoupit do t¥chto transforma£ních pravidel, je velmi
mnoho. P°i jistém zjednodu²ení90 lze v²ak formulovat tato pravidla pom¥rn¥ obecn¥ a

90Tímto �zjednodu²ením� máme na mysli fakt, ºe ne v²echny varianty reciprokalizace - i p°i zohled-
n¥ní nov¥ zavedených údaj· o moºnosti tvorby reciprocity v rámcích valen£ního slovníku - se skute£n¥
mohou u v²ech sloves realizovat. Nap°íklad u slovesa ujistit lze recipro£ní variantu vytvo°it mj. za
pouºití spojení mezi sebou, u slovesa usv¥d£it se domníváme, ºe to moºné není, a£koli ob¥ slovesa
reciprokalizaci mezi aktorem a adresátem (zde shodn¥ vyjad°ovaným akuzativem) p°ipou²t¥jí.
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jednotn¥ pro nejr·zn¥j²í konkrétní typy reciprocit.91

Neº p°istoupíme k formulaci vlastních pravidel pro tento typ reciprocity, uvedeme
p¥t obecných zásad, které se uplat¬ují ve v²ech p°ípadech syntakticky vyjád°ené reci-
procity.

Zásada 1 Ve v²ech p°ípadech je rod a £íslo konstrukce jeden-druhý (je-li pouºita) ve
shod¥ s v¥tným £lenem, ve kterém jsou slou£eny aktanty v recipro£ním vztahu (tj. po-
kud je tento £len v plurálu nebo se jedná o koordinaci, v níº se oba £leny shodují v rod¥);
v ostatních p°ípadech je rod konstrukce jeden-druhý muºský ºivotný; pokud se dále oba
£leny koordinace neshodují v £ísle, konstrukce jeden-druhý se pouºije v singuláru.

Zásada 2 Ve v²ech p°ípadech lze do v¥ty potenciáln¥ p°idat adverbiální £len spolu,
spole£n¥, vzájemn¥ nebo navzájem, pokud jiº nebyl p°idán v rámci preferencí u jednot-
livých transformací uvedených vý²e.92

Zásada 3 Ve v²ech p°ípadech je první, �slou£ený� £len vyjád°en koordinací s nejmén¥
dv¥ma £leny, (sémantickým) plurálem, £i výrazem hromadnosti nebo souborovosti, nebo
v n¥kterých jednotlivých p°ípadech p°edloºkovou vazbou mezi s instrumentálem.

Zásada 4 Ve v²ech p°ípadech je druhý £len93 na povrchu formáln¥ nep°ítomen v �p·-
vodním� lexikálním obsazení ve vyºadované morfologicko-syntaktické vazb¥.

Zásada 5 Vypu²t¥ný £len je v tektogramatické reprezentaci dopln¥n, je mu p°i°azeno
t_lemma #Rcp a obsahuje odkazy do analytické roviny na uzly, které na tektogramatické
rovin¥ p°ítomny nejsou, tj. na formant se, na silnou formu zájmena se, p°ípadn¥ i na
jeho p°edloºku a na konstrukci jeden-druhý v£etn¥ jedné nebo obou p°edloºek, jsou-li
na analytické rovin¥ uºity.94

Nyní tedy m·ºeme s vyuºitím vý²e uvedených p¥ti zásad p°istoupit k formulaci
obecných typ· transforma£ních pravidel pro reciprocitu. T¥chto typ· (resp. podtyp·
typu C podle kap. 5.4.7.4) je celkem p¥t. Kaºdý podtyp se pak kombinuje s jedním

91Jak jsme jiº uvedli v úvodu k této kapitole, transforma£ní pravidla (tém¥°) nezávisí na tom,
který valen£ní £len vstupuje do procesu transformace rámce, ale závisí jenom na form¥ vyjád°ení.
Mluvíme-li tedy o slu£ovaném £lenu v nominativu, m·ºe se jednat o aktor (tak tomu v¥t²inou je), ale
i o patient s formou nominativu v kanonickém rámci (potenciální p°íklad: On.PAT a ona.PAT se líbili
jeden druhému.#RcpACT). Podobn¥ v akuzativu m·ºe být patient, adresát i efekt, p°i£emº ve v²ech
p°ípadech bude v platnosti pravidlo o nominativu/akuzativu.

92Tato adverbiální ur£ení v transforma£ních pravidlech formáln¥ nepopisujeme, protoºe mají vlastní
tektogramatický uzel - neodpovídají ºádnému z valen£ních dopln¥ní.

93Rozli²ení na první a druhý (p°ípadn¥ dal²í) £len reciprocity se °e²í konvencí - po°adí je de�nováno
po°adím valen£ních £len· v kanonickém rámci.

94Alternativn¥ lze uvaºovat o tom, ºe odkazy na tyto uzly analytické roviny by mohly být vºdy
u slovesa, nikoli u uzlu #Rcp, a to jako pomocné uzly (odkaz aux.rf). Pak by od dopln¥ného uzlu
#Rcp nevedly jiº ºádné odkazy. P°ednost by m¥lo dostat technicky výhodn¥j²í °e²ení, nebo´ se v obou
p°ípadech jedná pouze o konvenci. V PDT nebyly tyto odkazy °e²eny zcela systematicky a odkaz na
formant se £asto zcela chybí.
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Typ reciprocal-X-Y →{passive} →{reflpas}

Podm. r(X-Y, *, *) & X(1) & Y(4)

Akce
PRED: add(.k[se.4$2<7>])
X: replace(* → .h1)
Y: replace(* → !;mezi-1.7[se.$2<6>#])

TP.33: Pravidlo pro syntakticky vyjád°enou reciprocitu mezi p·vodními £leny
v nominativu a akuzativu, forma se ... mezi sebou

nebo více z vý²e uvedených zásad formálních znak· reciprocity a tvo°í tak konkrétní
transforma£ní pravidla.

V pravidlech se vyuºívají obecné �prom¥nné� (X a Y) pro funktory, jak byly de-
�novány v úvodu k této kapitole. Pro v²echna následující pravidla (podtypy 1 aº 5)
ov²em platí následující omezení: pokud �prom¥nná� X odpovídá ACT, na reciprokalizaci
nesmí navazovat re�exivní pasivní diateze (tj. v pravidle je t°eba �vymazat� navázání
→{reflpas}).95

Pokud by se v tomto p°ípad¥ reciprokalizace s re�exivním pasivem kombinovala,
docházelo by k op¥tnému odstran¥ní reciprokalizace v povrchové podob¥ v¥ty. P°íklad
(109) ukazuje, ºe navázání re�exivního pasiva na reciprokalizaci vyústilo �pouze� v sa-
mostatné re�exivní pasivum. To, ºe se skute£n¥ nejedná o re�exivní pasivum vzniklé
z reciprokalizace, ukazuje p°íklad (110).

(109) Petr a Jana si dávají na Vánoce dárky.
→ (re�. pasivum)

Na Vánoce se dávají dárky.

(110) Petr a Jana dávají na Vánoce dárky jeden druhému.
→ (re�. pasivum)

*Na Vánoce se dávají jeden druhému dárky.

Podtyp 1

Je-li p·vodní formou vyjád°ení valen£ního £lenu, do kterého se p·vodní dva £leny
ú£astnící se reciprocity slu£ují, nominativ a p·vodní formou £lenu, který se na povrchu
vypou²tí, akuzativ, p°idá se formant se a voliteln¥96 mezi sebou, p°ípadn¥ v anotaci
m·ºe být také adverbiále navzájem, nebo (bez se) jeden druhého; viz pravidlo TP.33 a
pravidlo TP.34 s p°íklady rámc· (111) aº (113).97

95Bylo by jist¥ moºné i toto omezení bu¤ formalizovat, nebo rozepsat v²echna následující pravidla
zvlá²´ pro ACT a zvlá²´ pro ostatní funktory, ale domníváme se, ºe by se tím systém pravidel spí²e
znep°ehlednil. Proto toto omezení uvádíme pouze takto neformáln¥.

96Volitelnost je v pravidle TP.33 zachycena pomocí symbolu (!), který znamená, ºe na povrchu je
dané valen£ní dopln¥ní nerealizováno, zárove¬ s uvedením varianty mezi sebou.

97V t¥chto p°íkladech uvádíme ob¥ transformované varianty, a to podle pravidla TP.33 i pravidla
TP.34. P°ipomínáme (kap. 4.9.), ºe symbol (h) znamená hromadnost, tj. plurál, koordinaci nebo jiné
vyjád°ení sémantického plurálu (nap°. skupina osob).
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Typ reciprocal-X-Y →{passive} →{reflpas}

Podm. r(X-Y, *, *) & X(1) & Y(4)

Akce
PRED: add(.k)
X: replace(* → .h1[jeden.#/Atv])
Y: replace(* → druhý.4#/Obj)

TP.34: Pravidlo pro syntakticky vyjád°enou reciprocitu mezi p·vodními £leny
v nominativu a akuzativu, forma jeden druhého

(111) vid¥t ACT(1) PAT(4;2; ↓ºe;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c)

→
�(.k[se.4$2<7>]) ACT(.h1) PAT(!;mezi-1.7[se.$2<6>#])

→
�(.k) ACT(.h1[jeden.#/Atv]) PAT(druhý.4#/Obj)

(112) drºet ACT(1) DPHR(nad-1[voda.7]) PAT(4)

→
�(.k[se.4$2<7>]) ACT(.h1) DPHR(nad-1[voda.7]) PAT(!;mezi-1.7[se.$2<6>#])

→
�(.k) ACT(.h1[jeden.#/Atv]) DPHR(nad-1[voda.7]) PAT(druhý.4#/Obj)

(113) ochuzovat ACT(1) PAT(o+6) ADDR(4)

→
�(.k[se.4$2<7>]) ACT(.h1) PAT(o+6) ADDR(!;mezi-1.7[se.$2<6>#])

→
�(.k) ACT(.h1[jeden.#/Atv]) PAT(o+6) ADDR(druhý.4#/Obj)

P°íklady (114) aº (116) odpovídají po °ad¥ vºdy n¥které z variant formy v transfor-
movaných rámcích uvedených v p°íkladech (111) aº (113); v p°íkladech (114) a (116)
je uvedená v¥ta ve tvaru odpovídajícím pouºití pravidla TP.33, v p°íkladu (115) se
pouºilo pravidlo TP.34.

(114) Petr a Pavel se spolu vid¥li £asto.

(115) Petr a Pavel drºeli nad vodou jeden druhého.

(116) Ob¥ rodiny se soudními spory vzájemn¥ ochuzovaly o majetek aº do úplného
vy£erpání.

P°íklady na zachycení tohoto typu anotace na tektogramatické a analytické rovin¥ PDT
najdeme na obr. 5.38 a 5.39.



KAPITOLA 5. DIATEZE 183
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Obrázek 5.38: Syntakticky vyjád°ená reciprocita, podtyp 1 (nominativ - akuzativ),
sloveso ni£it : Ni£ili bychom se navzájem
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Obrázek 5.39: Syntakticky vyjád°ená reciprocita, podtyp 1 (nominativ - akuzativ),
sloveso ujistit : Ob¥ strany se ujistily navzájem o rozvíjení vztah·
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Typ reciprocal-X-Y →{passive} →{reflpas}

Podm. r(X-Y, *, *) & X(1) & Y(3)

Akce
PRED: add(.k[se.3$2<7>])
X: replace(* → .h1)
Y: replace(* → !;se.3$2<6>;mezi-1.7[se.$2<6>#])

TP.35: Pravidlo pro syntakticky vyjád°enou reciprocitu mezi p·vodními £leny
v nominativu a dativu, forma se ... sob¥ (mezi sebou)

Typ reciprocal-X-Y →{passive} →{reflpas}

Podm. r(X-Y, *, *) & X(1) & Y(3)

Akce
PRED: add(.k)
X: replace(* → .h1[jeden.#/Atv])
Y: replace(* → druhý.3#/Obj)

TP.36: Pravidlo pro syntakticky vyjád°enou reciprocitu mezi p·vodními £leny
v nominativu a dativu, forma jeden druhému

Podtyp 2

Je-li p·vodní formou vyjád°ení slu£ovaného valen£ního £lenu nominativ a p·vodní
formou £lenu, který se vypou²tí, dativ, p°idá se formant si (pokud sloveso jiº neobsahuje
formant se) a voliteln¥ sob¥ (výjime£n¥ i mezi sebou) s preferencí p°idání adverbiále
navzájem, nebo (bez si) jeden druhému; viz pravidlo TP.35 a pravidlo TP.36 s p°íklady
rámc· (117) aº (119). Ob¥ uvedená pravidla jsou obdobná pravidl·m TP.33 a TP.34 a
li²í se pouze v pádu zájmene se (zde dativ).

(117) lichotit ACT(1) PAT(3; ↓ºe;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c)

→
�(.k[se.4$2<7>]) ACT(.h1) PAT(!;mezi-1.7[se.$2<6>#])

→
�(.k) ACT(.h1[jeden.#/Atv]) PAT(druhý.3#/Obj)

(118) mluvit ACT(1) DPHR(do-1[du²e.S2]) PAT(3) →
→

�(.k[se.4$2<7>]) ACT(.h1) DPHR(do-1[du²e.S2]) PAT(!;mezi-1.7[se.$2<6>#])

→
�(.k) ACT(.h1[jeden.#/Atv]) DPHR(do-1[du²e.S2]) PAT(druhý.3#/Obj)
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Obrázek 5.40: Syntakticky vyjád°ená reciprocita, podtyp 2 (nominativ - dativ),
sloveso podobat se: Písn¥ se jedna druhé nepodobají

(119) podobat se ACT(1;.f) PAT(3) →
→

�(.k[se.4$2<7>]) ACT(.h1) PAT(!;mezi-1.7[se.$2<6>#])

→
�(.k) ACT(.h1[jeden.#/Atv]) PAT(druhý.3#/Obj)

Zachycení tohoto typu anotace na tektogramatické a analytické rovin¥ PDT na-
jdeme na obr. 5.40.98

Podtyp 3

Je-li p·vodní formou vyjád°ení slu£ovaného valen£ního £lenu nominativ a p·vodní
formou £lenu, který se vypou²tí, p°edloºka s s instrumentálem, nep°idá se nic, nebo
se p°idá mezi sebou, nebo se p°idá adverbiále (spolu) navzájem, nebo se p°idá jeden
s druhým. �asto se jedná o slovesa, která jsou bu¤ inherentn¥ recipro£ní (atribut rámce
inherentrcp=inh1), nebo tvo°í reciprocitu odvozen¥ (atribut rámce rcpwith=s1).
Jako p°íklad lze uvést slovesa obchodovat, ztotoºnit se, ºít, hrani£it nebo poradit si.
Obrázky 5.41 a 5.42 ukazují anotaci na tektogramatické a analytické rovin¥ PDT p°i
uºití pravidla TP.37. K pravidlu TP.38 neuvádíme p°íklad, v PDT se tato diateze
nevyskytla (pat°í sem nap°. slovesa zú£tovat, domluvit se, kon£it (s n¥kým) a mazlit se;
p°. domluvili se jeden s druhým.).

U slovesa vym¥¬ovat je nutno konstatovat, ºe v sou£asném PDT-Vallexu uvedený
kanonický rámec, který je v p°íkladu (120), je moºno díky transforma£ním pravidl·m
zjednodu²it na (121), nebo´ spojení mezi sebou je sou£ástí výstupu transforma£ního
pravidla.

98V tomto p°íkladu je v²ak na analytické rovin¥ výraz druhé chybn¥ povaºovaný za dopln¥k - správná
anotace je se závislostní hranou mezi nepodobají a druhé s funkcí objektu.
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Typ reciprocal-X-Y →{passive} →{reflpas}

Podm. r(X-Y, *, *) & X(1) & Y(s-1[7])

Akce
PRED: add(.k)
X: replace(* → .h1)
Y: replace(* → !;mezi-1.7[se.$2<6>#])

TP.37: Pravidlo pro syntakticky vyjád°enou reciprocitu mezi p·vodním £lenem
v nominativu a £lenem s p°edloºkovou vazbou s+7, forma mezi sebou

Typ reciprocal-X-Y →{passive} →{reflpas}

Podm. r(X-Y, *, *) & X(1) & Y(s-1[7])

Akce
PRED: add(.k)
X: replace(* → .h1[jeden.#/Atv])
Y: replace(* → s-1/Obj[druhý.7#])

TP.38: Pravidlo pro syntakticky vyjád°enou reciprocitu mezi p·vodním £lenem v
nominativu a £lenem s p°edloºkovou vazbou s+7, forma jeden s druhým

(120) ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7;mezi-1[.P7];mezi+7) ?EFF(za+4)

(121) ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7) ?EFF(za+4)

V p°ípad¥ zde popsaném jde o recipro£ní vztah mezi nominativem a £lenem vyjád°eným
(s+7) (zde tedy mezi aktorem a adresátem).99

Podtyp 4

Je-li p·vodní formou vyjád°ení slu£ovaného valen£ního £lenu nominativ a p·vodní
formou £lenu, který se vypou²tí, genitiv, nep°idá se nic (s preferencí n¥kterého z adver-
biálních dopln¥ní vzájemn¥ nebo navzájem), nebo se p°idá formant se a sebe (výjime£n¥
lze pouºít mezi sebou), nebo se p°idá jeden druhého.

Pravidla TP.39 a TP.40 zpracovávají reciprocitu genitivního patientu nebo adresátu
(u jiných aktant· se genitiv nevyskytl).100 Jedná se v¥t²inou o re�exiva tantum (dotýkat
se, dovolat se, hled¥t si, zmocnit se, dotazovat se, ...) nebo o slovesa s recipro£ním
významem odvozená od sloves nenesoucích re�exivní £ástici, tj. odvozená recipro£ní
slovesa (drºet se, zbavit se).101 Odvozená recipro£ní slovesa jsou v tomto p°ípad¥ v²ak
v¥t²inou jiº ve slovníku uvedena, protoºe jejich význam je £asto p°idáním re�exivní
£ástice posunut, i kdyº ne vºdy výrazn¥ (drºet n¥co - drºet se n¥£eho), a nejsou tedy

99Podobn¥ se mezi sebou p°idá i v p°ípad¥ reciprocity mezi druhými dv¥ma £leny (akuzativ a (za+4),
zde patient a efekt), který spadá k podtypu 5.
100Výjimkou je sloveso u²et°it n¥koho n¥£eho, kde je genitiv formou vyjád°ení efektu. Reciprocita

mezi aktorem (který je v nominativu) a efektem zde v²ak nastat nem·ºe, z°ejm¥ kv·li p°ítomnosti
patientu v akuzativu.
101Zdá se, ºe u °ady t¥chto sloves je povrchová forma jeden-druhý jedinou moºnou. Nemáme v²ak

dosud dostatek doklad· z korpus·, aby bylo moºno tuto hypotézu potvrdit.
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Obrázek 5.41: Syntaktické vyjád°ení reciprocity, podtyp 3 (nominativ -
s+instrumentál), sloveso splynout : Psi a d¥ti navzájem splynuli
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Obrázek 5.42: Syntaktické vyjád°ení reciprocity, podtyp 3 (nominativ -
s+instrumentál), sloveso vym¥¬ovat : ²koly si publikace vym¥¬ují mezi sebou
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Typ reciprocal-ACT-Y

Podm. r(ACT-Y, *, *) & ACT(1) & Y(2)

Akce
PRED: add(.k[se.4$2<7>])
ACT: replace(* → .h1)
Y: replace(* → !;se.2$2<6>;mezi-1.7[se.$2<6>#])

TP.39: Pravidlo pro syntakticky vyjád°enou reciprocitu mezi p·vodními £leny
v nominativu a genitivu, forma se ... sebe nebo mezi sebou

Typ reciprocal-ACT-Y

Podm. r(ACT-Y, *, *) & ACT(1) & Y(2)

Akce
PRED: add(.k)
ACT: replace(* → .h1[jeden.#/Atv])
Y: replace(* → druhý.2#/Obj)

TP.40: Pravidlo pro syntakticky vyjád°enou reciprocitu mezi p·vodními £leny
v nominativu a genitivu, forma jeden druhého

výsledkem transformací pro tvorbu takového odvozeného slovesa, jak je tomu v p°ípad¥
sloves tranzitivních (pravidlo TP.29).

Slovesa, která mají v kanonickém tvaru vazbu s genitivem a nejsou p°itom formou
re�exivní, v¥t²inou tuto transformaci tvo°it nemohou nebo jen velmi nepravd¥podobn¥
(nap°. zbavit n¥koho n¥£eho).

P°íklady na uºití recipro£ní konstrukce s druhým £lenem v genitivu zde neuvádíme,
protoºe v PDT se nevyskytly. Na²li jsme ale doklad na tento recipro£ní vztah v �NK:102

Plakali jsme a dotýkali se jeden druhého.

Podtyp 5

Je-li p·vodní formou £lenu, který se vypou²tí, vazba s p°edloºkou (ozna£me ji jako
"P2"; nejedná se v²ak o p°edloºku s s instrumentálem), nep°idá se nic (s preferencí
n¥kterého z adverbiálních dopln¥ní vzájemn¥, spolu nebo navzájem), nebo se p°idá zá-
jmeno se v silné form¥ s p°edloºkou P2, nebo se p°idá konstrukce jeden-druhý v ná-
sledující form¥: jeden je v pád¥ nebo v p°edloºkové vazb¥ slu£ovaného £lenu a druhý
je v p°edloºkové vazb¥ s p°edloºkou P2 (viz téº kap. 5.4.7.6). Tuto transformaci zaji²-
´ují pravidla TP.41 a TP.42. V t¥chto pravidlech se pouºívají krom¥ �prom¥nných� pro
funktory i prom¥nné C1 a C2 pro pády a P2 pro p°edloºku u vypu²t¥ného £lenu.

Jako p°íklad lze uvést slovesa zahojit se, záleºet, odli²it, zakládat si, usmát se nebo
mí°it.

Analogická situace nastává i p°i pouºití p°edloºkové vazby u obou £len· vstupujících
do reciprocity. Pravidla TP.43 a TP.44 popisují tento p°ípad a jsou v zásad¥ identická
s p°ede²lými pravidly. Jako p°íklady sloves, na která se aplikuje tato transformace, lze

102�eský národní korpus - SYN2009PUB. Ústav �eského národního korpusu FF UK, Praha 2010.
Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
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Typ reciprocal-X-Y →{passive} →{reflpas}

Podm. r(X-Y, *, *) & X(C1) & Y(P2[C2])

Akce
PRED: add(.k)
X: replace(* → .hC1)
Y: replace(* → !;P2[se.C2$2<6>])

TP.41: Pravidlo pro syntakticky vyjád°enou reciprocitu mezi p·vodními £leny
v nep°edloºkovém pád¥ a p°edloºkovou vazbou, forma typu na sebe

Typ reciprocal-X-Y →{passive} →{reflpas}

Podm. r(X-Y, *, *) & X(C1) & Y(P2[C2])

Akce
PRED: add(.k)
X: replace(* → .hC1[jeden.#/Atv])
Y: replace(* → P2[druhý.C2/Adv])

TP.42: Pravidlo pro syntakticky vyjád°enou reciprocitu mezi p·vodními £leny
v nep°edloºkovém pád¥ a p°edloºkovou vazbou, forma jeden na druhého

uvést nap°. sloveso p°ehazovat (z jednoho na druhého).
Zachycení tohoto typu v anotaci na tektogramatické a analytické rovin¥ najdeme

nap°. na obr. 5.43 a 5.44. První obrázek (5.43) je z PDT a ve vyjád°ení formy se ve
skute£nosti nep°idává nic (podle pravidla TP.41). Do podtypu 5 pat°í proto, ºe p·-
vodní forma nevyjád°eného £lenu byla v kanonickém rámci zachycena p°edloºkovou
konstrukcí. Druhý obrázek (5.44) je p°evzat nikoli z PDT, ale z anotace £eského p°e-
kladu Penn Treebanku (Kingsbury a Palmer, 2002)103 (£ást Wall Street Journal), kde
se výrazy jeden-druhý jiº konzistentn¥ anotovaly. Jak je v p°íkladu vid¥t, na tektogra-
matické rovin¥ není zvlá²´ reprezentováno ani slovo jeden, ani slovo druhý, ale v anotaci
analytické roviny tato slova jsou (jako dopln¥k a adverbiále) a vedou na n¥ odkazy od
uzlu s t_lemmatem #Rcp. Pouºilo se p°itom transforma£ní pravidlo TP.42 pro funktory
PAT a DIR3 a navíc následn¥ i pravidlo pro re�exivní pasivum, £ímº se patient obje-
vuje v nominativu. Dochází zde k zajímavému p°ípadu, kdy formant se, který je pro
reciprocitu typický, byl p°idán nikoli p°i transformaci recipro£ní, ale aº p°i následné
103http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/CatalogEntry.jsp?catalogId=LDC99T42, Linguistic Data

Consortium. 1999. Penn Treebank 3. LDC99T42.

Typ reciprocal-X-Y →{passive} →{reflpas}

Podm. r(X-Y, *, *) & X(P1[C1]) & Y(P2[C2])

Akce
PRED: add(.k)
X: replace(* → mezi-1.7[.h#])
Y: replace(* → !)

TP.43: Pravidlo pro syntakticky vyjád°enou reciprocitu mezi p·vodními £leny
vyjád°enými p°edloºkovou vazbou, forma mezi s instrumentálem
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Typ reciprocal-X-Y →{passive} →{reflpas}

Podm. r(X-Y, *, *) & X(P1[C1]) & Y(P2[C2])

Akce
PRED: add(.k)
X: replace(* → P1[jeden.C1/Atv])
Y: replace(* → P2[druhý.C2/Adv])

TP.44: Pravidlo pro syntakticky vyjád°enou reciprocitu mezi p·vodními £leny
vyjád°enými p°edloºkovou vazbou, forma typu z jednoho na druhého
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Obrázek 5.43: Syntaktické vyjád°ení reciprocity, podtyp 5, nominativ a p°edloºka od
s genitivem, sloveso li²it se: Pr·zkumy se li²í (varianta bez dopl¬kových výraz·)

transformaci re�exivního pasiva ([n¥kdo] vkládá panenku do panenky → [n¥kdo] vkládá
panenky jednu do druhé→ [panenky/které] se vkládají jedna do druhé).

P·vodní a transformované rámce sloves z t¥chto obrázk· jsou uvedeny v p°íkladech
(122) a (123) (pouze recipro£ní transformace).

(122) li²it se ACT(1) PAT(od+2) →
→

�(.k[se.4$2<7>]) ACT(.hC1) PAT(!;mezi-1.7[se.$2<6>#])

→
�(.k) ACT(.hC1[jeden.#/Atv]) PAT(od-1[druhý.2#/Adv])

(123) vkládat ACT(1) PAT(4) DIR3() →
→

�(.k[se.4$2<7>]) ACT(1) PAT(.h4) DIR3(!;mezi-1.4[se.$2<6>#])

→
�(.k) ACT(.h4[jeden.#/Atv]) PAT(4) DIR3(do-1[druhý.2#/Adv])
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Obrázek 5.44: Syntaktické vyjád°ení reciprocity, podtyp 5, akuzativ (po re�exivní
pasivizaci nominativ) a p°edloºka do s genitivem, sloveso vkládat : ..., které se vkládají

jedna do druhé (p°íklad z p°ekladu PTB III, £ást WSJ)



Kapitola 6

Záv¥r

Tématem této diserta£ní práce je valence sloves v Praºském závislostním korpusu. Pro-
toºe valence je úst°ední téma zejména hloubkové (tektogramatické) roviny, je nutné si
uv¥domit, ºe práv¥ tato lingvistická problematika sehrála p°i anotování tektogramatické
roviny PDT nejvýznamn¥j²í roli. Bylo na²í výhodou, ºe p°i aplikaci valence v korpusu
nebylo t°eba stav¥t na zelené louce, nemusela se vymý²let nová teorie, protoºe k dis-
pozici byla jiº d·kladn¥ propracovaná valen£ní teorie Funk£ního generativního popisu
v oblasti syntaxe.

V re²er²ní £ásti diserta£ní práce jsme nejprve podali obecný pohled na problematiku
valence (kap. 3.1 aº 3.3) a detailn¥ji jsme pak p°edstavili práv¥ valenci v rámci FGP
(kap. 3.4 a 3.5).

Teoretické poznatky valen£ní teorie FGP uplatn¥né v praxi p°i anotování korpusu
vedly k vytvo°ení valen£ního slovníku PDT-Vallex. Existující teoretický podklad pro
anotaci PDT p°edpokládá existenci slovníku, ten v²ak p°ed zahájením anotací neexis-
toval a bylo t°eba jej vytvo°it od samého za£átku. Jeho budování bylo náro£né zejména
v tom, ºe byl vytvá°en paraleln¥ s anotací PDT s vysokými nároky jednak na neustá-
lou �synchronizaci� slovníku mezi anotátory a jednak na kontroly konzistence. Tento
zp·sob vytvá°ení slovníku PDT-Vallex v²ak �na oplátku� umoºnil cennou konfrontaci
teoretického zpracování valence s praxí. Z této konfrontace vyplynula nejv¥t²í p°ednost
slovníku: p°i tvorb¥ valen£ních rámc· a p°íklad· £erpal z reálných text· a práv¥ tento
ojedin¥lý p°ístup �zdola� mu umoºnil vytvo°it obecný návod, jak °e²it praktické úkoly.
PDT-Vallex popisujeme (kap. 4) tak, aby mu rozum¥li nejen jeho p°edpokládaní bezpro-
st°ední uºivatelé (lingvisté), ale i ti, kte°í ho mohou vyuºít nap°. pro analýzu a syntézu
p°irozeného jazyka, tedy po£íta£oví lingvisté a lingvisticky ²kolení programáto°i.

B¥hem anotování Praºského závislostního korpusu byly do vznikajícího slovníku
PDT-Vallex zaznamenávány pouze kanonické rámce. Anota£ní proces si ov²em vyºá-
dal pracovat s valencí uºitou nejen v primárních diatezích, ale bylo t°eba aplikovat
kanonické rámce i na slovesa povrchov¥ vyjád°ená v diatezích sekundárních. Na tomto
míst¥ je t°eba p°ipomenout, ºe kaºdý výskyt slovesa v PDT má p°i°azen sv·j speci�cký
valen£ní rámec. Aby toto p°i°azení bylo moºné, bylo t°eba valen£ní rámce ve slovníku
o²et°it tak, aby forma v²ech valen£ních dopln¥ní zapsaných v rámci odpovídala formám

192
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p°íslu²ných dopln¥ní uºitých ve v¥tách jak v primární, tak i v sekundární diatezi.
Práv¥ tato pot°eba se stala d·vodem pro vznik tzv. transforma£ních pravidel, po-

psaných v kapitole 5 (Diateze). V této kapitole jsme nejprve stru£n¥ charakterizovali
pojem diateze z obecného hlediska a poté jsme se diatezím v¥novali z hlediska anotace
PDT. Východiskem transforma£ních pravidel pro jednotlivé sekundární diateze byly po-
znatky z kontrol anotace tektogramatické roviny, kdy bylo t°eba zacházet s valen£ním
rámcem tak, aby jej bylo moºné aplikovat i na sekundární diateze. V souvislosti s kon-
trolami anotace vznikl také dokument o kontrolách valen£ních rámc· v datech podle
PDT-Vallexu, který je v p°íloze A. V návaznosti na tento dokument jsme se v této
práci pokusili doplnit anotaci PDT a slovník PDT-Vallex o formální prost°edky popisu
t¥chto diatezí. Uºitím navrhovaných transforma£ních pravidel bude moºné vytvo°it pro
kaºdou diatezi, která bude pro dané sloveso a jeho kanonický rámec p°ípustná, n¥kolik
transformovaných rámc·, jeº budou obsahovat valen£ní dopln¥ní ve speci�ckých povr-
chových formách typických pro uºití slovesa v p°íslu²né diatezi. Na rozdíl od p·vodního
dokumentu popisujícího kontroly anotace jsou p°itom transforma£ní pravidla, krom¥
ozna£ení typu diateze, nezávislá na anotaci dat, takºe mohou být v technickém smyslu
pouºita jak na celý slovník najednou, tak na jedno slovníkové heslo nebo i jednotlivý
rámec, a to podle toho, co bude implementa£n¥ výhodn¥j²í. PDT-Vallex bude v prin-
cipu i nadále udrºován v sou£asné podob¥, tj. pouze s kanonickými rámci pro primární
diatezi.

Ukázalo se v²ak, ºe v budoucnu bude nezbytné do kanonických rámc· zazname-
naných ve slovníku PDT-Vallex doplnit p°íznaky, které nazna£í, zda je moºné ur£itou
diatezi pouºít. I kdyº formáln¥ lze transforma£ní pravidla (p°i spln¥ní jejich jednotli-
vých interních podmínek) pouºít na jakýkoli rámec, je zcela z°ejmé, ºe by tak £asto
vznikaly transformované rámce, které nelze v £e²tin¥ pouºít smyslupln¥, resp. existují
mnohem vhodn¥j²í alternativy pouºití daného slovesa.

V datech PDT (£i jakékoli jiné anotaci na tektogramatické rovin¥) pak bude t°eba
pomocí atributu (gramatému) slovesného uzlu uvád¥t, jaké diatezi p°íslu²ná anotace
odpovídá.

P°edpokládáme, ºe nov¥ navrºené atributy anotace dat i slovníku pak zkompletují
celý systém diatezí. Bude tak jednozna£n¥ popsán vztah mezi povrchovou podobou
v¥ty, její tektogramatickou anotací a p°íslu²ností k transformovanému rámci. Zp¥tn¥
pak tímto zp·sobem bude popsán i vztah k rámci p·vodnímu, tj. kanonickému.

Krom¥ uvedených návrh· bude t°eba slovník dále dopl¬ovat. Zárove¬ by do bu-
doucna bylo vhodné uvaºovat i o n¥kterých dal²ích úpravách podstatn¥j²ího charakteru,
pro n¥º bychom mohli nalézt inspiraci u jiných valen£ních slovník·, nap°. propojení
dokonavých a nedokonavých tvar· (jak je jiº zavedeno ve slovníku VALLEX). Ov²em
mnohem lákav¥j²í je p°edstava spojení slovníku PDT-Vallex a VALLEX do jednoho.
Jak jiº bylo zmín¥no v této práci, oba slovníky k sob¥ mají velmi blízko p°edev²ím
díky spole£né teorii, z níº p°i budování hesel vycházejí. Propojením by mohl vzniknout
slovník, který by zachycoval mnohem komplexn¥j²í data neº dosavadní PDT-Vallex
(o postupu takového propojování viz Bej£ek, 2009, Bej£ek et al., 2010), a zárove¬ by
byl propojený s anotovaným korpusem (slovník VALLEX zatím nemá propojení s ano-
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tací dat velkého rozsahu s výjimkou asi 8000 p°íklad· z korpusu VALEVAL, viz Bojar
et al., 2005). Velmi pot°ebné by bylo rovn¥º propojit anglický a £eský valen£ní slovník,
a to aº na úrovni jednotlivých valen£ních £len· (zatím práce �indlerová a Bojar, 2009 a
Bojar a �indlerová, 2010). Z toho by mohly vycházet dal²í zobec¬ující úvahy teoretické
a navíc by se mohlo i ov¥°it, zda a jak by bylo moºno valen£ní slovníky vyuºít ve v¥t²í
²í°i nap°íklad v automatickém p°ekladu.

Kone£n¥ nedo°e²enou z·stává i velmi pal£ivá a komplexní otázka slovesného vý-
znamu, která úzce souvisí nap°íklad s ur£ením po£tu rámc· u kaºdé lexikální jednotky,
a p°ípadné propojení slovníku s obecnými nebo specializovanými ontologiemi, jejichº
hesla (resp. odkazy na n¥) by mohla nahradit stávající t_lemmata za p°edpokladu, ºe
morfologické lema slovesa se stane sou£ástí valen£ního rámce.



P°íloha A

Kontroly valence v PDT 2.0

Tento materiál je kopií dosud nezve°ejn¥ného dokumentu o kontrolách rámc·, jehoº
autorem je Petr Pajas. Na p°íprav¥ a provedení kontrol valence PDT 2.0 jsem se rovn¥º
podílela. Pouºitím vytvo°ených transforma£ních pravidel pro kontrolu anotace valence
v korpusu se ov²em v p°edkládané diserta£ní práci nezabývám, soust°e¤uji se na popis
diatezí pouze z hlediska transformace rámc·.

Jak je z°ejmé hned z úvodní £ásti tohoto dokumentu, poslouºí p°edev²ím programá-
tor·m, kte°í by se cht¥li kontrolami valence pomocí slovníku PDT-Vallex dále zabývat.
Poznamenejme, ºe kontroly PDT 2.0, které tento dokument popisuje, probíhaly v dob¥,
kdy PDT m¥l p°ed vydáním v roce 2006 jiný formát.

Terminologie:
������

efektivní rodi£/potomek: °e²í se koordinace, spole£ná rozvití a
p°eskakují se p°edloºky a spojky

p°ímý efektivní rodi£/potomek: jako efektivní, jen u
p°edloºkových/spojkových podstrom· se bere p°edloºka £i spojka.

Kontrola rámc· v datech podle PDT ValLexu
=========================================

Uzel má p°i°azen rámec, je-li hodnota jeho atributu val_frame.rf
platným identifikátorem rámce v PDT-vallexu.

Kontrola p°i°azení rámc· probíhá v následujících krocích:

1) Z kontrolovaného uzlu je p°e£tena hodnota atributu val_frame.rf

2) V PDT vallexu je vyhledán rámec s odpovídajícím
identifikátorem. Rámec musí ve slovníku odpovídat stejnému t-lematu,
jako je t-lema uzlu, kterému je rámec p°i°azen.

3) Valen£ní rámec je p°edloºen transforma£ním pravidl·m. Ta vrátí
jeden nebo více transformovaných rámc·, v·£i nimº je následn¥

195
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provád¥na kontrola forem jednotlivých £len· rámce. Transforma£ní
procedura má p°ístup k následujícím zdroj·m:

- slovníkový rámec

- kontrolovaný uzel (a tím i jeho okolí ve struktu°e TR stromu),
tj. uzlu, jemuº je rámec p°i°azen

- rejst°ík odkaz· do analytické roviny a.rf, mapující identifikátory
uzl· analytické roviny na p°íslu²né uzly.

- vhodný seznam transforma£ních pravidel (z praktických d·vod·
existují dva odd¥lené seznamy: jeden pro slovesa a druhý pro
substantiva).

4) Uzel je postupn¥ testován na shodu s rámci získanými v p°edchozím
kroku. Uzel vyhovuje p·vodnímu rámci, pokud vyhovuje alespo¬
jednomu z transformovaných rámc·. Procedura, kontrolující shodu
rámce s daným uzlem, je popsána níºe.

Transforma£ní procedura
=======================

Procedura aplikující transformaci rámc· má na vstupu p·vodní rámec,
uzel, který tomuto rámci (p°edpokládan¥) odpovídá, rejst°ík a.rf a
seznam pravidel.

Procedura prochází seznam transforma£ních pravidel a kaºdé pravidlo se
snaºí aplikovat. Pravidla jsou následujících typ·:

- náhrada rámce: p°i úsp¥²né aplikaci pravidla je vstupní rámec
upraven a výsledek je ihned vrácen. �ádná dal²í pravidla se jiº
neaplikují. Takto se chová v¥t²ina pravidel.

- filtr: pravidlo rámec p°evede a výsledek p°edá ostatním pravidl·m k
p°ípadným dal²ím transformacím.

- alternativa: pravidlo vrací dva rámce: vstupní i
transformovaný. Není-li pravidlo sou£asn¥ filtr, je proces
transformace ukon£en. V opa£ném p°ípad¥ mohou dal²í pravidla
nezávisle transformovat oba vrácené rámce.

Transforma£ní procedura vrací jeden nebo více rámc· v okamºiku, kdy
úsp¥²n¥ aplikovala n¥jaké pravidlo typu náhrada. Nelze-li aplikovat
ºádné z typu náhrada v seznamu pravidel, jsou vráceny v²echny rámce,
které b¥hem transformací vznikly (p·vodní rámec, p°ípadn¥ pozm¥n¥ný
n¥jakým pravidlem typu filtr a dal²í rámce vzniklé v pr·b¥hu
transformace úsp¥²nými aplikacemi pravidel typu alternativa).

Kontrola shody uzlu s rámcem
============================

Do kontroly vstupuje:

- rámec (m·ºe jít o rámec PDT-vallexu nebo o rámec vzniklý transformací)



P�ÍLOHA A. KONTROLY VALENCE V PDT 2.0 197

- uzel

- rejst°ík a.rf

Kontrolu shody lze dále zp°ísnit, oslabit £i jinak ovlivnit nastavením
n¥kolika p°íznak·, které budou zmín¥ny níºe.

1) Kontrola vstupního rámce. Kontroluje se, ºe:

- v rámci není zopakován ºádný funktor

- ºádná alternace v rámci neobsahuje fakultativní £len rámce

2) Aplikace kontroly shody formy uzlu s formou "ko°enového" uzlu
p°edepsanou rámcem.

3) je po°ízen seznam efektivních potomk· uzlu

4) je-li kontrolovaným uzlem podstatné jméno, jsou do seznamu
p°idány také v²echny efektivní potomci v²ech vztaºných zájmen z téhoº
stromu, od nichº vede k danému uzlu (gramatická) koreference

5) ze vzniklého seznamu jsou zp¥tn¥ odstran¥ny uzly, u nichº z principu
nemusí forma odpovídat form¥ p°edepsané rámcem. Jedná se jmenovit¥ o:

a) v²echny uzly v koordinaci napravo od prvního koordinovaného uzlu,
jehoº potomkem je slovo "coº" (uvozující nepravou v¥tu vztaºnou,
která se v²ak na tektogramatické rovin¥ reprezentuje zpravidla
jako apozice)

b) uzly v pravé v¥tvi apozice, jejímº apozi£ním uzlem
je výraz s t-lematem "jako", "#Colon" £i "#Hyphen"

c) uzly v pravé v¥tvi koordinace, jejímº koordina£ním uzlem
je výraz s t-lematem "aniº"

d) uzly, které jsou sou£ástí koordinace typu OPER,
která je sama sou£ástí pravé v¥tve n¥jaké apozice

e) uzly typu "atd", "a podobn¥" a dal²í, které jsou rovn¥º
reprezentovány jako £leny koordinací, v nichº vystupují (v£etn¥
funktoru, který sdílí se svými sourozenci), a£koli zpravidla
nenesou ºádné spole£né s ostatními £leny koordinace a znaky také
neodpovídají form¥ p°edepsané rámcem pro daný funktor.

P°i tom je po°adí v¥tví ur£ováno podle povrchového po°adí, u
p°idaných uzl· dle hloubkového po°adí.

6) Zkontroluje se, ºe pro funktory obligatorních £len· rámce ve
vzniklém seznamu uzl· existuje uzel s daným funktorem

7) Zkontroluje se, ºe pro kaºdý funktor aktantu v seznamu existuje bu¤
nejvý² jeden uzel s tímto funktorem, nebo jsou v²echny takové uzly
ve vztahu koordinace (£i apozice).

8) Kontrola obligatorních £len· rámce:

Pro kaºdý obligatorní £len rámce se provede následující
kontrola:
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a) jde-li o alternaci, kontroluje se, ºe aspo¬ jeden
uzel ze seznamu vyhovuje aspo¬ jednomu £lenu alternace.
P°itom uzel vyhovuje £lenu alternace práv¥ kdyº má
stejný funktor jako tento £len a vyhovuje aspo¬ jedné form¥
p°edepsané tímto £lenem (o kontrole forem viz níºe).

b) U aktant·, DPHR a CPHR se zkontroluje, ºe v²echny
uzly ze seznamu se stejným funktorem jako má £len rámce
vyhovují aspo¬ jedné form¥ p°edepsané £lenem.

c) U ostatních obligatorních £len· rámce (volných dopln¥ní)
probíhá kontrola takto: uzly s p°íslu²ným funktorem se
rozd¥lí do skupin podle koordinace. Následn¥ se ov¥°í, ºe
alespo¬ jedna z t¥chto skupin obsahuje pouze uzly,
z nichº kaºdý vyhovuje n¥jaké form¥ p°edepsané rámcem.

9) Kontrola neobligatorních £len· rámce:

Zkontroluje se, ºe kaºdý uzel ze seznamu, jehoº funktor
je funktorem n¥jakého neobligatorního £lenu rámce,
vyhovuje n¥jaké form¥ p°edepsané tímto £lenem.

10) Kontrola dopln¥ných uzl·

Zkontroluje se, ºe kaºdý dogenerovaný uzel ze seznamu
spl¬uje aspo¬ jednu z následujících podmínek:
uzel zastupuje n¥jaký obligatorní £len rámce, od n¥j
£i k n¥mu vede koreferen£ní ²ipka, odkazuje pomocí a.rf
do analytického stromu, nebo má viditelné potomky.

Kontrola formy
==============

Popí²eme, jakým zp·sobem se ov¥°uje, ºe daný uzel tektogramatického
stromu vyhovuje dané form¥ p°edepsané pro n¥jaký £len valen£ního rámce.

1) pro daný uzel se podle odkaz· v a.rf vyhledají uzly analytického
stromu, na n¥º uzel odkazuje. Z tohoto seznamu se vynechá uzel s lematem
"se" v p°ípad¥, ºe kontrolovaný tektogramaticky uzel má t-lema #Rcp;

2) Pro n¥které dogenerované uzly neodkazující do analytického stromu
je podle funktoru a t-lematu vytvo°en a vloºen do seznamu "fale²ný"
analytický uzel u n¥jº je vypln¥no lemma, tag, výjime£n¥ i afun a (u
"fale²ných" p°edloºkových skupin) se mu vytvo°í i "fale²ní"
potomci. To se týká t¥chto skupin dogenerovaných uzl·: #Neg (p°idává
se 'ne'), #ObligFM, #PersPron (je-li °ídící sloveso v 1. nebo
2. osob¥, p°i°adí se "fale²nému" uzlu tag ve shod¥ se slovesem),
#Total, #Equal, #AsMuch, #Some. U ostatních dogenerovaných uzl·
(v£etn¥ t¥ch odkazujících do analytického stromu) se "fale²ný"
analytický uzel negeneruje, ale pouze se nastaví p°íznak zakazující
následnou kontrolu slovního druhu a pádu.

3) Z vytvo°eného seznamu se vynechají ty analytické uzly, jejichº
rodi£ má afun AuxC nebo AuxP (ty se totiº nepovaºují za ko°en
analytického podstromu, v·£i n¥muº má být kontrola formy provedena).

4) Zkontroluje se, ºe rodi£ kontrolovaného tektogramatického uzlu
vyhovuje form¥ p°edepsané pro rodi£e (forma £lenu rámce m·ºe sou£asn¥
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stanovovat podmínku na formu rodi£ovského uzlu). P°i tom se op¥t uºívá
postupu popisovaného v tomto oddílu.

5) Samotná kontrola formy uzlu se li²í podle p°edpisu formy:

a) 'typical': zde je implementace neúplná, nebo´ nebyly k dispozici
formalizované seznamy typických forem. Kaºdý uzel vyhovuje.

b) 'elided': vyhovuje kaºdý dogenerovaný uzel, který neodkazuje
na ºádný uzel analytické roviny.

c) 'recip': vyhovuje uzel s t-lematem #Rcp

d) 'state': vyhovuje uzel, u n¥jº je vypln¥n atribut 'state'.

e) forma omezuje formu a strukturu analytických uzl·:

Zkontroluje se, ºe mezi uzly ve vytvo°eném seznamu analytických uzl·
je aspo¬ jeden vyhovující p°edepsané analyticko-morfologické podob¥.

Kontrola analyticko-morfologické podoby
=======================================

Na vstupu je podmínka stanovená rámcem, a-uzel, dále t-uzel, který ho
m¥l v a.rf, r·zné p°íznaky (z nichº n¥které jsou v textu zmín¥ny).

1) je-li tag a-uzlu P5, PP, PJ, nebo P4 s lemmatem který, jaký, co-4,
a najde-li se nezájmenný uzly koreferující (u P5 a PP textov¥, u
ostatních gramaticky, v obou p°ípadech i tranzitivn¥) s p·vodním
t-uzlem, pouºije se dále v²ude místo atribut· lemma a form a-uzlu
hodnoty z a-uzlu lexikáln¥ odpovídajícího odkazujícímu t-uzlu.
Tj. zájmenu se najde jím zastupované jméno.

2) p°edepisuje-li podmínka rámce pro uzel lemma (p°ípadn¥ seznamem),
zkontroluje se, ºe p°íslu²ná shoda (ta zahrnuje celou jednozna£nou
£ást morf. lemmatu, tj. v£etn¥ £ísla).
Tato kontrola se vypustí, je-li nastaven
p°íznak loose_lemma a seznam lemat sou£asn¥ obsahuje poloºku "...".
Jediná výjimka: lemmata "li" a "jestli" se povaºují za shodná.

3) Kontrola shody: p°edepisuje-li podmínka rámce shodu (#),
najde se efektivní analytický rodi£ a-uzlu a zkontroluje se, ºe
má s a-uzlem shodu v pád¥, £ísle a rod¥, u v²ech kategorií
pouze není-li v podmínce rámce p°íslu²ná kategorie specifikována.

4) p°edepisuje-li rámec konkrétní formu (atribut form), zkontroluje
se °et¥zcová rovnost formy s p°edepsanou (aº na velikost písmen).

5) je-li p°edepsán rod, zkontroluje se (- a X se shodují s £ímkoli,
dále se shodují H a N/F, Y a I/M/Z, Z a I/M/N.

6) p°edepisuje-li podmínka rámce negaci, musí mít a-uzel v tagu na
11 pozici N.

7) zkontroluje se p°edepsaný afun

8) slovní druh vyhovuje p°edepsanému, je-li:
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a) p°edepsáno 'a' (adjektivum) a sou£asn¥ 1. (resp. 4.) pád
a a-uzel je krátký tvar (tag za£íná Vs) a má v tagu pád 1 nebo -
(resp. má 4), slovní druh se shoduje

b) p°edepsáno 'a', 'd', 'n', 'i', 'j', nebo 'v' a v tagu je na
1. pozici po kapitalizaci totéº písmeno,

c) p°edepsáno 'f' a tag za£íná na Vf

d) p°edepsáno 'f' a t-lemma t-uzlu je #Emp

e) p°edepsáno 'u' a tag za£íná na AU, PS, P1, P8 a nebo lemma='£í';

f) p°edepsáno 's' a t-uzel nebo (u niº²ích pater t-uzel
odpovídající a-uzlu) má dsp_root=1 nebo je koordinován a n¥který
z jemu nad°ízených koordina£ních uzl· má dsp_root=1

g) p°edepsáno 'c' a t-uzel (u niº²ích pater t-uzel odpovídající a-uzlu)
°ídí "p°ímou" vedlej²í v¥tu, tj. je spln¥no:

i) a-uzel má tag 'V', nebo t-uzel má t-lemma #Emp
ii) v t-podstromu t-uzlu se nachází uzel s lemmatem z mnoºiny

co-1, co-4, jak-3, jaký, kdo, kudy, kolik, pro£, kde, kdeºe,
jak-2, co-4, kdy, kam, který, nakolik, odkud, £í

iii) mezi uzlem z této mnoºiny a vrcholem podstromu (t-uzlem)
není hranice klauze, tj. není tam ºádné sloveso aº na
násl. výjimky:

- neur£itek pod dokázat, lze, schopný, ... (neúplné, ale
posta£ující)

- krátký tvar adj. pod být, bývat, mít

9) je-li p°edepsán pád, musí být téº spln¥na asp. jedna z následujících
základních podmínek:

a) výjimka: typ "v¥d¥l, koho volit" - platí násl. podmínka
(je-li spln¥no, jiº netestuje ani bod 10)):

je nastaven p°íznak toplevel
(tj. je-li kontrolovaný a-uzel - resp. podmínka - nejhorn¥j²í
z uzl· analytického podstromu, který je p°edepsán rámcem) a platí:

a) byl p°edepsán 1. nebo 4. pád
b) nebyly p°edepsány: shoda, negace, lemma, form, slov. druh,
rod, £íslo, stupe¬

c) a-uzel je sloveso
d) a-uzel nemá za p°ímého efektivního rodi£e uzel s lemmatem

ten, na t-rovin¥ skrytý, p°ípadn¥ s funktorem INTF
e) t-uzel má efektivního t-potomka s a-lemmatem kdo nebo co-1

zapamatuje se tento t-potomek v prom¥nné $kdo

b) tag za£íná C, N, P, X

c) tag za£íná A a nebyl pouºit p°íznak strict_adjectives
(defaultn¥ vypnutý)

d) lemma je ano, ne, pro-1 nebo proti-1 a afun je ExD, Adv, Obj
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nebo Sb

e) lemma je %, trochu, plno, hodn¥, nemálo-1, málo-3,
dost, do-1, mezi-1, kolem-1, po-1, okolo-1, p°es-1 nebo na-1

10) je-li p°edepsán pád, musí dále jedna z následujících podmínek:

a) p°edepsáno 1 a tag odpovídá /�Vs..[-1]/

b) p°edepsáno 4 a tag odpovídá /�Vs..4/

c) slovní druh je N,C,P, nebo A a v tagu je p°edepsaný pád

d) tag je /�N..XX/ nebo /�[NCPA]...X/ nebo /�X...-/;

e) p°edepsáno 1 nebo 4 a tag je /�AC..-/

f) lemma je %, trochu, plno, hodn¥, málo-3 nebo dost

g) tag je /�C=..\D/ (tj. na 5. pozici není £íslo)

h) typ "do/kolem/okolo milionu lidí" (lemma je do-1, kolem-1
nebo okolo-1,
afun je AuxP a analyticky p°ímo efektivn¥ závislý je uzel
s tagem C=, nebo v 2. pádu
nebo £íslovková konstrukce - viz �íslovkové konstrukce)

i) typ "p°es/na milion (lidí)": (lemma je p°es-1 nebo na-1,
afun je AuxP a analyticky p°ímo efektivn¥ závislý je uzel s
tagem C=, nebo v 4. pádu
nebo £íslovková konstrukce - viz �íslovkové konstrukce)

j) a-uzel je v druhém pád¥ a je p°ímo efektivn¥ °ízen
£íslovkovou konstrukcí v p°edepsaném pádu, úpln¥ bez pádu, nebo
vyhovující podmínce h) £i i)

k) a-uzel je v 2. pádu a pod ním analyticky visí £íslovková
konstrukce v p°edepsaném pádu nebo bez pádu

l) typ "za 100 korun benzínu": a-uzel je v 2. pád¥ a pod ním visí
konstrukce za+£íslovková konstrukce

m) typ "mezi-1 X a Y Kc": a-uzel má lemma "mezi-1" a více neº
dva potomky z nichº v²echny jsou £íslovkové konstrukce

n) typ "po jablí£ku": a-uzel má lemma "po-1" a jeho p°ímí efektivní
potomci jsou v 6. pádu

11) je-li p°edepsáno £íslo a a-uzel má na 4. pozici S £i P,
musí si být hodnoty rovny

12) je-li p°edepsán stupe¬ a a-uzel má na 9. pozici 1, 2 £i 3,
je tato hodnota rovna p°edepsané

13) tag musí odpovídat v²em p°ípadným dal²ím explicitním p°edpis·m
hodnot pro konkrétní pozice ($<pozice>hodnota)

14) jsou-li pro a-uzel p°edepsány formy potomk·, pak musí pro kaºdý
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takový p°edpis existovat p°ímý efektivní potomek, jeº p°edpisu
vyhovuje (ve smyslu v²ech pravidel uvedených v tomto oddílu, s tím
rozdílem, ºe jiº není definován t-node ani p°íznak toplevel).
Implementace rekurzí.

�íslovková konstrukce
����������-

a-uzel je vrcholem £íslovkové konstrukce, je-li to £íslovka (tag
za£íná C) nebo má lemma z následujícího seznamu:

dost, málo-3, kolik, tolik-1, trochu, plno, hodn¥, nes£etn¥, spousta,
p·l-[12], sto-[12], tisíc-[12], milión, p·ldruhý, miliarda, stovka,
desítka, pár-[12], p°íli²

Transforma£ní pravidla
======================

Kaºdé pravidlo má dv¥ hlavní £ásti:

1) podmínku na uzel, na n¥jº se aplikují. Je-li spln¥na, aplikují se
dal²í £ásti transforma£ního pravidla. Pro jednoduchost podmínky na
uzel (n¥kdy velmi sloºit¥ implementované) vyjád°íme pouze p°ibliºn¥
slovy, £asto jen p°íkladem typu odpovídající struktury.

2) vlastní pravidla:

vlastní pravidla se skládají z p°edpokladu a náhrady forem.
U p°edpoklad· i náhrad se vyuºívá obvyklé syntaxe
pro zápis £len· rámce. Je-li forma uvedena mezi //, jedná se o regulární
výraz (jako v Perlu).

U p°edpokladu se p°ipou²t¥jí dal²í £leny rámce i dal²í formy u
p°edepsaných £len·. Náhrady jsou tvaru

-funktor(forma) : znamená "uber uvedenou formu u daného £lenu, pokud
ºádná forma nezbyla, odstra¬ £len",

+funktor(forma) : znamená "p°idej uvedenou formu k danému £lenu, p°ípadn¥
£len vytvo°, pokud dosud v rámci nebyl".

funktor/.../.../ : jedná se o substituci pomocí regulárního výrazu
(první £ást je regulární výraz, druhá £ást je náhrada - jako výraz
s/.../.../ v Perlu).

Pravidla jsou uvedena ve tvaru

podmínka =>
náhrada
p°ípadná poznámka

A. Slovesa
�����

I.
Podmínka: typ "n¥kdo.1.ADDR má/mívá auto pronajmuto n¥kým/od+n¥koho.2.ACT",
(transformuje se do "n¥kdo.2.ACT pronajmul auto n¥komu.1.ADDR")

Pravidla:
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V_MA_UVARENO_PASS_FRAME:
(.$2<s>) ACT(.1) =>

-ACT(.1) +ACT(.4)

V_MA_UVARENO_OD_ADDR: ACT(.1), ADDR(.3) =>

-ACT(.1), +ACT(.7), +ACT(od-1[.2]), -ADDR(.3),
-ADDR(pro-1[.4]), +ADDR(.1),

alternativa, tj. vrátí se i p·vodní rámec a kontrola se zkou²í v·£i
ob¥ma rámc·m

V_MA_UVARENO: ACT(.1) =>

-ACT(.1), +ACT(.7), +ACT(od-1[.2]),

alternativa

II.
Podmínka: typ "m°íºka nejde ud¥lat", "m°íºka je vid¥t"
(k PAT(.4) se p°idá moºnost .1)

Pravidla:

V_JDE_UDELAT:
PAT(.4) => +PAT(.1)

III.

Podmínka: sloveso v pasivním tvaru (tag /Vs/), zahrnuje p°ípad
"problém je vy°e²en n¥kým" i "problém má být vy°e²en", ale ne p°ípad
"n¥kdo má problém vy°e²en"

Pravidla:
V_PASS_FRAME_NOTRANS:

(.$2<s>) =>

toto pravidlo nemá náhradu a aplikuje se na rámce, kde je
explicitn¥ uveden pasivizovaný rámec, £ímº se zabrání aplikaci
následných pravidel

V_REFLEX_PASS_FRAME_NOTRANS:
(.v[se/AuxR]) =>

analogicky pro rámec s explicitní opisnou pasivizací

V_PASS_1:
ACT(.1), PAT(.4), EFF/.a?4\[jako,jakoºto(\/AuxY)?[.:]?\])$/ =>

-ACT(.1), +ACT(.7;od-1[.2]),
-PAT(.4), +PAT(.1),
EFF/�(\.a?)4(\[(jako|jako,jakoºto)(\/AuxY)?[.:]?\])$/$11$2/

typ: podnik zam¥stnal studenty jako brigádníky => studenti
byli od podniku zam¥stnání jako brigádníci

V_PASS_2:
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ACT(.1), PAT/�\.a?4(\[(jako|jako,jakoºto)(\/AuxY)?[.:]?\])?$/ =>
-ACT(.1), +ACT(.7;od-1[.2]),

PAT/((?:�|,)\.a?)4((?:\[(jako|jako,jakoºto)(\/AuxY)?[.:]?\])?(?:,|$))/$11$2/

V_PASS_3:
ACT(.1), CPHR/�[�\[]*[.:][�\[,:.]*4/ =>

-ACT(.1), +ACT(.7;od-1[.2]), CPHR/�([�\[]*[.:][�\[,:.]*)4/$11/

V_PASS_4:
ACT(.1), DPHR/�[�\[]*[.:][�\[,:.]*4/ =>

-ACT(.1), +ACT(.7;od-1[.2]), [DPHR/�([�\[]*[.:][�\[,:.]*)4/$11/

V_PASS_5:
ACT(.1), ADDR(.4) =>

-ACT(.1), +ACT(.7;od-1[.2]), -ADDR(.4), +ADDR(.1)

V_PASS_6:
ACT(.1), ADDR(.2) =>

-ACT(.1), +ACT(.7;od-1[.2]), -ADDR(.2), +ADDR(.1)

V_PASS_7:
ACT(.1), EFF/�\.a?4(\[(jako|jako,jakoºto)(\/AuxY)?[.:]?\])?$/ =>

-ACT(.1), +ACT(.7;od-1[.2]),
EFF/�(\.a?)4(\[(jako|jako,jakoºto)(\/AuxY)?\])?[.:]?$/$11$2/

V_PASS_ACT:
ACT(.1) =>

-ACT(.1), +ACT(.7), +ACT(od-1[.2])

IV.
Podmínka:
dispozi£ní modalita (uzel má vypln¥n dispmod=DISP):

Pravidla:
V_DISPMOD_PAT:

ACT(.1), PAT(.4) =>
-ACT(.1), +ACT(.3), -PAT(.4), +PAT(.1), +(.[se]), +MANN(*)

V_DISPMOD:
ACT(.1) =>

-ACT(.1), +ACT(.3), +(.[se]), +MANN(*)

V.
typ "chce se mu riskovat":

V_CHCE_SE_PAT:
ACT(.1) PAT(.4) =>

-ACT(.1), +ACT(.3), +PAT(.#)

V_CHCE_SE:
ACT(.1) =>

-ACT(.1), +ACT(.3)

VI.
Podmínka: reflexivní pasivum (analyticky se pod slovesem,
p°ípadn¥ n¥jakou £ástí jeho sloºené slovesné formy, nachází "se".AuxR)

Pravidla: 3. aº 9. z III.
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VII.
Podmínka: typ: "nechat si/dát si ud¥lat n¥co od n¥koho/n¥kým"

Pravidla:
V_NECHAT_SI_UDELAT_PAT:

ACT(.1), PAT(.7) =>
-ACT(.1), +ACT(od-1[.2];.7), +PAT(.4)

V_NECHAT_SI_UDELAT:
ACT(.1) =>

-ACT(.1), +ACT(od-1[.2];.7)

VIII.
Podmínka: imperativ (tag za£íná Vi)

Pravidla:
V_IMPERATIVE:

ACT(.1) =>
+ACT(.5)

IX.

Podmínka:
typ "má/nemá nic/pranic/málo/pramálo/n¥co/co (spole£ného)",
"má 100/mnoho/hodn¥/... vlastností (spole£ných)"
"má (spole£né/spole£ného), ºe"

Pravidla:

V_SHODA_EFF_DOPLNKU:
PAT(.4),EFF(.4) =>

+EFF(.a2)

B. Substantiva
�������

Podmínka: libovolné substantivum

Pravidla:
1. ACT(.2;.u), ADDR(s-1[.7]) =>

+ACT(mezi-1[.P7];mezi-1[.7],mezi-1[.7])

2. ACT(.2;.u), PAT(s-1[.7]) =>
+ACT(mezi-1[.P7];mezi-1[.7],mezi-1[.7])

3. ACT(.2;.u), EFF(s-1[.7]) =>
+ACT(mezi-1[.P7];mezi-1[.7],mezi-1[.7])

4. ACT(.2;.u) =>
+ACT(z-1[strana:2[.2]])



P°íloha B

PDT-Vallex

V této p°íloze p°edstavujeme ukázku1 slovníku PDT-Vallex, resp. jeho slovesné £ásti.
Tato ukázka je ve form¥, která se blíºí obvyklému zp·sobu tisku slovník· pro odbornou
ve°ejnost. Formát ukázky byl vytvo°en automaticky z p·vodního zdroje (slovníku PDT-
Vallex ve formátu XML, ve kterém je moºno se slovníkem pracovat pomocí dal²ích
softwarových nástroj· v£etn¥ editoru TrEd) a nebyl dále editován. Stejné prezenta£ní
formy jsme se drºeli i ve vlastním textu této práce, abychom £tená°i co nejvíce usnadnili
orientaci a porovnání s touto p°ílohou.

Plný výtisk slovníku PDT-Vallex (ve stejném formátu) lze nalézt na CD-ROM,
které je nedílnou sou£ástí této práce; slovník obsahuje v této verzi 7 098 hesel s 11 896
valen£ními rámci.

Od doby vydání PDT 2.0 (v roce 2006) pro²el slovník PDT-Vallex mnoha zm¥nami.
V naprosté v¥t²in¥ p°ípad· se v²ak jednalo o p°idání nových rámc· a celých slovesných
hesel; principy tvorby slovníku se (alespo¬ prozatím) nijak nem¥nily. Nejvíce nových
rámc· a hesel bylo p°idáno díky dv¥ma projekt·m EU. �lo o projekt Companions,2

v n¥mº se anotovaly dialogy nahrané systémem Wizard-of-Oz p°i p°íprav¥ jazykových
dat pro analýzu t¥chto dialog·, a o projekt Praºského £esko-anglického závislostního
korpusu,3 ve kterém se anotoval £eský p°eklad £ásti Penn Treebanku (texty deníku Wall
Street Journal z let 1988-1992).

V sou£asné verzi slovníku jsou tedy zahrnuta jak hesla p·vodního slovníku PDT-
Vallex z PDT, tak i n¥která nová hesla p°idaná p°i probíhající anotaci Praºského závis-
lostního korpusu mluveného jazyka (PDTSC) a p°i anotaci £eského p°ekladu text· Penn
Treebanku v rámci projektu Prague Czech-English Dependency Treebank (PCEDT).
Zatímco hesla z PCEDT jsou v tomto slovníku prakticky v²echna (anotace se v sou-
£asné dob¥ pouze kontroluje a opravuje), z PDTSC je vzhledem k teprve probíhající

1Písmena K, L a £ást písmene M bez úprav a vynechávek. Celkem bylo vybráno deset stran, aby
se v ukázce objevila v¥t²ina jev·, které se v PDT-Vallexu nalézají.

2Projekt EU FP6-IST-5-034344-IP, 2006-2009, http://www.companions-project.org.
3Projekt Praºského £esko-anglického závislostního korpusu byl podporován n¥kolika granty

a projekty, zejména projektem EU EuromatrixPlus, FP7-ICT-3-231720-STP (2009-2012,
http://www.euromatrixplus.eu), projektem Centra komputa£ní lingvistiky M�MT LC536 (2005-
2011, http://www.centrumkomputacnilingvistiky.cz) a Výzkumným zám¥rem informatické sekce
MFF UK MSM0021620838.
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hlavní vln¥ anotací zahrnut pouze malý po£et hesel. Ve vý²e uvedených po£tech he-
sel jsou zahrnuta i hesla a rámce, která se v PDT £i PCEDT nevyskytla ani jednou,
ale byla ve slovníku ponechána, protoºe tvo°í nap°íklad vidový prot¥j²ek, synonyma
apod. Nepo£ítáme neslovesné (substantivní, adjektivní a adverbiální) rámce, které jed-
nak dosud neprod¥laly rigorózní kontrolu konzistence a jednak ani nejsou p°edm¥tem
této diserta£ní práce.

Hesla jsou dopln¥na frekven£ní informací z korpusu PDT (88 057 slovesných uzl·
s valen£ními rámci na tektogramatické rovin¥) a PCEDT (130 890 slovesných uzl·
s valen£ními rámci na tektogramatické rovin¥). Formát hesla je podrobn¥ popsán v
kapitole 4.2.
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k

kalit 1× ACT(1) PAT(4)
(kazit, zhor²ovat) minulost kalí jeho ²t¥stí;
radost nám.BEN k. jen to nesmyslné na°ízení

kalkulovat14× ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓zda;↓jestli;↓c)
?ORIG(z+2)

(po£ítat, vypo£ítat, propo£ítat) kalkuloval tehdy
40procentní zisk z odhad·; k. náklady

kalkulovat26×,1× ACT(1) PAT(s+7;↓ºe)
(po£ítat) kalkuloval s dodávkou potravin; k. s
tím, ºe pomoc p°ijde v£as

kandidovat1 ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(navrhovat) kandidovali ho na poslance

kandidovat227×,14× ACT(1) ?PAT(na+4)

zde kandidoval jen jeden poslanec na p°edsedu;
k. do zastupitelstva.DIR3; k. ve volbách.LOC; k.
za ODS.SUBS

kapat 1× ACT(1)
(tát, téci) voda kape; k. mu.BEN z nosu

kapitalizovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(ohodnotit) kapitalizovat majetek; spole£nost je
kapitalizována na 3,5 mil. dolar·

kapitulovat 7×,2× ACT(1) ?PAT(p°ed+7)

(vzdát se) kapitulovala p°ed nebezpe£ím

kárat 1×,6× ACT(1) PAT(4)
(napomenout, peskovat) káral ho; kv·li
pozdnímu p°íchodu.CAUS

karikovat 1× ACT(1) PAT(4)
Thurber to karikoval jako válku mezi pohlavími.

ka²lat ACT(1) PAT(na+4)

(ignorovat) ka²lat na u£ení

katalyzovat 1× ACT(1) PAT(4)
katalyzovali v·z

katapultovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
katapultoval p°ední k°ídlo auta

kát se 1× ACT(1)
h°í²ník se kaje; za h°íchy.CAUS; k. se ze svých
chyb.CAUS

katapultovat se ACT(1)
pilot se katapultoval; DIR1.z ohroºeného letadla

kázat 4× ACT(1) EFF(4;↓ºe;↓aby;↓a´;↓jak-2;↓jestli;
.s;↓c) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)

(hlásat) kázal jim o lásce k bliºnímu, ºe je jí
pot°eba

kazit 8×,8× ACT(1) PAT(4)
(kalit, zhor²ovat) kazí k²efty; k. nám.BEN, co se
dá

klábosit 1× ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(s+7)

Sm¥jí se a klábosí.

klamat 1×,3× ACT(1) PAT(4)

(obalamutit, ²idit) první pohled nás klame;
statistika klame

klan¥t se ACT(1) ?PAT(3)
(poklonit se) komise se klan¥la ideálu hracích
podmínek

klapat 2× ACT(1)
(fungovat, b¥ºet) v²echno klape

klasi�kovat16× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,
jakoºto}:/AuxY];.a4[{jako, jakoºto}:/AuxY])

klasi�kovali vlákna jako krokydolity

klasi�kovat26×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;

do+2;v+4)

(t°ídit) klasi�kovali po£íta£e podle generací na
r·zné typy

klasi�kovat33× ACT(1) PAT(4)
(ohodnotit) klasi�koval ºáka podle výkonu

klást19×,2× ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓aby;.f) ADDR(3)
EFF(za+4;7;.4[{jako, jakoºto}:/AuxY])

(dát) klást jim za cíl zlep²it ºivotní prost°edí;
kladl si to jako podmínku, za podmínku

klást21×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

klást systémy do protikladu

klást33× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) klade knihu na st·l

klást41× ACT(1) PAT(4)
(ur£ovat) ºula si.BEN svou nepoddajností klade
jednozna£ný postup.PAT

klást53× ACT(1) PAT(4)
(sná²et) slepice kladla vejce

klást68×,6× ACT(1) CPHR({cíl,mez,odpor,

podmínka,p°ekáºka, ...}.4) ADDR(3)
(stav¥t) nebude zájemc·m klást p°ekáºky

klást716×,17× ACT(1) CPHR({dotaz,otázka, ...}.4)
ADDR(3)

(ptát se) kladou si otázky; u£itel klade ºákovi
otázky

klást89×,4× ACT(1) CPHR({nárok,omezení,

poºadavek,zát¥º, ...}.4) ADDR(na+4)

klást na �rmu nároky na vybavení provozu; k.
omezení na dostupné mnoºství pen¥z pro
náhradu ²kod, kladl na n¥j p°íli²nou zát¥º

klást916×,19× ACT(1) CPHR({d·raz, ...}.4)
(dávat) kladla d·raz na valence

klást101× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(za°azovat, °adit, umís´ovat £asov¥/významov¥)
klade nízké ceny p°ed staromódní v¥rnost
zna£ce, klade d¥j románu do 16. století

klást se ACT(1)
(sná²et se) stíny se kladou; soumrak se kladl na
krajinu

klátit1 ACT(1) PAT(7;s+7)

(hýbat, pohybovat) klátit nohama

klátit21× ACT(1) PAT(4)
(shazovat) Klátit ovoce ze strom·.; Klátil herce
ze stol·.
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kle£et 1× ACT(1)
(sed¥t) dít¥ uº kle£í

kleknout 1× ACT(1) DIR3()
(sednout) klekl p°ed k°íº a modlil se

klenout se 1× ACT(1)
(zdvíhat se) sv¥telná kopule se klene

klepat1 ACT(1) PAT(4)
klepat koberce

klepat24×,3× ACT(1)
(bouchnout) neum¥l ani klepat; t°etí generace k.
na dve°e.DIR3; k. na vrata.DIR3

klepnout 1× ACT(1) PAT(4)
(pra²tit, uhodit) klepl ho do hlavy

klesat 46×,150× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)

(padat, klesnout) akcie klesaly ze 4000 na 2000;
o 6 procent.DIFF; sportovec k. na spodní p°í£ky
ºeb°í£ku; voda b¥hem týdne k.

klesnout 80×,858× ACT(1) ?PAT(na+4;pod+4)

?ORIG(z+2)

(padat, klesat) akcie klesly z hodnoty 4000 na
2000; o 6 procent.DIFF; sportovec k. na t°etí
p°í£ku; voda b¥hem týdne k.; trh klesl pod tuto
hranici

klestit ACT(1) DPHR(cesta.S4)
(proráºet) klestit cestu
kli£kovat 2×,4× ACT(1)
(uhýbat, m¥nit se) cena masa doslova kli£kuje

klidit ACT(1) PAT(4)
klidit cestu

klikatit se 1× ACT(1)
(vinout se, kroutit se) cesta se klikatí; jejich
ºivot se klikatí

klít ACT(1) PAT(↓ºe;↓c)
(nadávat) klel, ºe nem·ºe vstát

klonit se 6× ACT(1) PAT(k+3)

(p°iklonit se) klonit se k nákupu

klonovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vytvá°et) klonovat ovci z ovce
klopýtat11×,1× ACT(1) ?PAT(o+4;p°es+4)

(vrávorat) k·¬ klopýtá o ko°eny

klopýtat28× ACT(1)
(potácet se, motat se) vydavatelé klopýtali; na
trhu.LOC

klopýtnout 1× ACT(1) ?PAT(o+4)

klopýtnout o �nan£ní podporu

klouzat 7× ACT(1)
hráb¥ klouzaly

klouzat se 1× ACT(1)
(smekat se) klouºe se p°íli² rychle

klubat se 1× ACT(1) ?PAT(z+2)

(vznikat) z larvy studené války se klube n¥co,
co...; klube se nový problém

kmitat ACT(1)
(pohybovat se) obchody prudce kmitaly

knokautovat 1× ACT(1) PAT(4)
(porazit, srazit k zemi) knokautovat soupe°e; k.
trh

ko£kovat se 1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6;

↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(²kádlit se, hádat se) syn se ko£koval s otcem o
mí£; ko£ky se k. Rcp.ADDR o ºrádlo; £erná
ko£ka a bílá ko£ka se spolu.MANN k.
Rcp.ADDR

ko£ovat 1× ACT(1)
(jezdit) jeho p°edkové ko£ovali

kodi�kovat 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓zda;↓jestli;
↓c)

(uzákonit) kodi�kovat pravidla
kodrcat 1× ACT(1)
(jet) automobil kodrcal; po silnici. LOC

koexistovat ACT(1) PAT(s+7)

oni koexistují s oportunisty

kochat se 1× ACT(1) PAT(7)
(bavit se) kochali se krajinou

kojit 2× ACT(1) PAT(4)
(krmit) kojit d¥ti je zdravé; kojila syna 6
m¥síc·; mate°ským mlékem.MEANS

koketovat 2×,5× ACT(1) ?PAT(s+7)

(pohrávat si) koketoval s p°estupem do muºstva

kolaborovat 1× ACT(1) ADDR(s+7;mezi+7)

?PAT(na+6;v+6;p°i+6)

(spolupracovat) kolaborovat s N¥mci p°i
vraºd¥ní

kolébat se 2× ACT(1)
(houpat se) ona se pomalu kolébá

kolíbat 1× ACT(1) PAT(4)
(houpat) kolíbat d¥ti
kolidovat 1× ACT(1) PAT(s+7)

(k°íºit se) p°edná²ka koliduje s testem

kolísat 5×,17× ACT(1)
(m¥nit se) obsah dusi£nan· kolísá

kolovat 4×,26× ACT(1)
(krouºit) zv¥sti kolovaly hotelem

komandovat 1× ACT(1) PAT(4)
obchodování zhruba 15 velkých institucí
komanduje trhy

kombinovat 11×,8× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(spojovat, spojit, sladit) kombinovali bílou se
ºlutou

komentovat 38×,107× ACT(1) PAT(4;.s;↓c;↓zda)
komentoval po°ad; Odmítl komentovat, zda je
n¥jaké °ízení vedeno proti Trudeauovi/zda byly
u£in¥ny nabídky.

komolit 1× ACT(1) PAT(4;↓ºe)
(zkreslovat) komolit obor polopravdami

kompenzovat112×,5× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
?EFF(za+4)

(zaplatit, uhradit) za byt jim kompenzoval
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v²echny náklady

kompenzovat221× ACT(1) PAT(4)
(vykompenzovat, vyrovnat, nahradit)
kompenzoval únavu; odpo£inkem.MEANS

komplikovat 8×,17× ACT(1) PAT(4)
(zt¥ºovat, problematizovat) zran¥ní komplikuje
situaci; k.BEN nám ºivot

komponovat 1× ACT(1) PAT(4)
(sloºit) komponoval hudební dílo

komputerizovat ACT(1) PAT(4)
komputerizovat mapy

komunikovat 9×,6× ACT(1) ADDR(s+7)

?PAT(o+6)

(mluvit, hovo°it) komunikovala s dít¥tem

konat11×,7× ACT(1) PAT(4;.d;tak-3)
konat dobro; k. to s radostí; k. svou povinnost

konat22×,3× ACT(1) CPHR({£in,dozor,krok,pokus,
pozorování,práce,p°íprava,sch·ze, skutek, sluºba,

uzdravování, ...}.4)

konat dobré skutky; pro lidstvo.BEN k.
pozorování; p°edstavenstvo konalo telefonickou
sch·zi; dohoda mu brání konat nep°átelské
kroky, k. sluºbu ve°ejnosti

konat se 97×,50× ACT(1)
(odehrávat se, dít se, uskute£¬ovat se) p°í²tí
týden se koná sjezd spisovatel·

koncentrovat11×,4× ACT(1) PAT(4) LOC()
(umístit, soust°edit) �rma k. v¥t²inu výroby v
Opav¥

koncentrovat21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(soust°edit, umístit) hudebníci koncentrují sílu
do refrén·

koncentrovat se12×,2× ACT(1) PAT(na+4)

(soust°edit se) koncentrovala se na problematiku

koncentrovat se22×,1× ACT(1) LOC()
(soust°edit se, umístit se) na festivalu se
koncentrovala jiná hudební alternativa

koncentrovat se31× ACT(1) DIR3()
(soust°edit se, umístit) síla hudebník· se
koncentruje do refrén·

koncertovat 2× ACT(1)
(vystupovat, hostovat) soubor koncertoval
pravideln¥

koncipovat 9×,1× ACT(1) PAT(4)
(na£rtnout) koncipovali program
kon£it110×,1× ACT(1) PAT(4)
(zakon£it, dod¥lat) Petr kon£í ²kolu;
zkou²kou.MEANS; pro nemoc.CAUS; nadaní
dyslektici k. u lopat.LOC svou kariéru

kon£it23× ACT(1) PAT(4)
p°edseda kon£í sv·j projev pod¥kováním

kon£it31×,4× ACT(1) PAT(s+7)

Petr kon£í se ²kolou; pro nemoc.CAUS

kon£it446×,49× ACT(1)
²kola kon£í zkou²kou; prázdniny mi.BEN kon£í

kon£it53×,11× ACT(1) BEN()|MANN()|
MEANS()|ACMP()|CRIT()

jméno kon£í písmenem M.MEANS; k. na
M.MEANS; tak.MANN k. páte£ní úvodníky;
dopis k:"Miluji t¥.".MANN; text k.
akademicky.CPR; slovo k. bez p°ízvuku.ACMP;
v¥ta k. v ná² prosp¥ch; paragraf k.
tradi£n¥.CRIT

kon£it66× ACT(1) LOC()|MANN()|ACMP()
Spole£nost ABC kon£ila na 39 3/4. Akcie
kon£ily nepatrn¥ vý²e. Akcie na zlato kon£ily
na nepatrn¥ pevn¥j²í pozici.

kon£it se ACT(1)
kon£í se ²kola

kon£ívat ACT(1)
(kon£it) v této dob¥ obvykle kon£ívají; jejich
bitky k. krvav¥.MANN

kondolovat ACT(1) PAT(k+3) ADDR(3)
kondoloval poz·stalým k úmrtí p°ítele

konej²it 1× ACT(1) PAT(4)
(upokojovat, t¥²it) konej²ili odcházející vládní
garnituru

konferovat 1× ACT(1) PAT(4)
(uvád¥t) konferoval p°edstavení
kon�skovat 2×,2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(:3)
(zabrat, zabavit) kon�skoval mu v²echen
majetek

konfrontovat 6×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(porovnat, srovnat) konfrontoval skute£nost s
kritérii; k. jejich názory Rcp. EFF

konkretizovat 2× ACT(1) PAT(4;↓c)
(zkonkrét¬ovat) konkretizovat p°edstavu
konkurovat 20×,21× ACT(1) PAT(3)
konkuroval obchodník·m; jakostí zboºí.MEANS;
v jakosti.REG zboºí

konsolidovat 3×,1× ACT(1) PAT(4)
(stabilizovat, upev¬ovat) konsolidovat
spole£nost

konspirovat 2× ACT(1)
(intrikovat) masy nemohou konspirovat

konstatovat14×,1× ACT(1) PAT(4)
(zaznamenat; ) konstatují p°íliv u£itel·; léka°ka
k. smrt

konstatovat289×,19× ACT(1) EFF(4;↓ºe;↓zda;.s)
?PAT(o+6)

(prohlásit) konstatoval o trestném £inu jen fakta

konsternovat 1× ACT(1) PAT(4)
(nep°íjemn¥ p°ekvapit, zarazit) Událost ho
konsternovala.

konstituovat 2× ACT(1) PAT(4;↓ºe)
(ustavit, ustanovit) zákon konstituoval nové
vlastnické vztahy

konstruovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(vymý²let) um¥le konstruovat p°íb¥h; reºisér k.
d¥j jako pohádku.COMPL
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kontaktovat11× ACT(1) PAT(s+7) ADDR(4)
(seznámit) kontaktovat klienta s bankou; k. se s
Chicagem

kontaktovat24×,18× ACT(1) PAT(4)
(seznámit se) kontaktoval v cizin¥ na²e ob£any

kontaminovat ACT(1) PAT(4)
(zne£istit, zne£i²´ovat) kontaminovat vodu

kontinuovat 2× ACT(1)
(trvat, pokra£ovat) £eský právní °ád kontinuuje

kontrahovat 1× ACT(1) PAT(4)
výrobce kontrahuje zboºí

kontrastovat 5×,10× ACT(1) PAT(s+7)

prostota kontrastuje s nádherou

kontrolovat155×,57× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;
↓c)

(p°ezkoumávat, revidovat, sledovat) ú°ad
kontroluje, jak podniky zacházejí s majetkem;
N¥mci jim.BEN kontrolují pasy

kontrolovat27× ACT(1) PAT(4)
(spravovat) spole£n¥ kontrolují 40 % spole£nosti

kontrovat11×,1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓ºe;
↓zda;↓aby;↓a´;.s) ?PAT(na+4)

(odpovídat) odborá°i kontrují �rm¥ na zmrazení
platu, ºe budou stávkovat

kontrovat21× ACT(1)
(vyrovnat) v 17. minut¥ kontroval Cíger

konvertovat 7× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4;v+4;do-1[.4])

(zm¥nit, pozm¥nit) konvertovat dluh z krátké na
del²í p·j£ku

konverzovat 1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6)

(hovo°it) konverzovat s tchýní o po£así; s nikým
jsem tam nekonverzoval

konzervovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(va°it) konzervovat ovoce jen z £erstvých druh·

konzultovat 14×,2× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(4;
o+6;↓jak-2;.s;↓zda;↓jestli;↓c)

(radit se, poradit se) konzultoval s u£itelem
referát

konzumovat 1× ACT(1) PAT(4)
konzumovat alkoholické nápoje

kooperovat 2× ACT(1) ADDR(s+7;mezi+7)

?PAT(na+6;v+6)

(spolupracovat) kooperovat se Slovenskem na
vývozu

koordinovat 8×,13× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(sladit, kombinovat) koordinovat metodické
úpravy se slovenským ú°adem; k. zem¥d¥lskou
£innost

kopat12× ACT(1) PAT(4)
(hrát) kopat penaltu
kopat22× ACT(1) PAT(4)
(nakopnout) kopat hrá£e; k. mí£

kopat33×,2× ACT(1)

k·¬ hodn¥ kopal; k. do mí£e.DIR3

kopírovat13×,13× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓c)
(napodobovat, imitovat) kopírovali francouzský
vzor; kopíruje, jak to d¥lá soused; k., co ud¥lali
jiní

kopírovat24×,4× ACT(1) PAT(4)
(opisovat, xeroxovat, rozmnoºovat) kopírovat
u£ebnici

kopnout 3× ACT(1) PAT(4)
(nakopnout) kopl jsem ²patn¥ mí£; k. spoluhrá£e

korespondovat14×,1× ACT(1) PAT(s+7)

(shodovat se, krýt se) korespondovat s kritériem;
rozpo£et pln¥ k. s p°ísnými kritérii

korespondovat2 ACT(1) ADDR(s+7)

?PAT(o+6)

(dopisovat si) korespondovat s p°áteli o studiu v
zahrani£í

korigovat 7×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;v+4)

(opravit) korigovat cenu na 2000 K£; k. chování
podle zm¥n.CRIT; podle protokolu.CRIT

kormidlovat 9× ACT(1) PAT(4)
(°ídit) kormidlovat lo¤

korodovat 1× ACT(1)
(rezav¥t) vybavení koroduje
korumpovat 5× ACT(1) PAT(4)
(podplatit, uplácet) korumpovat poslance

korunovat11× ACT(1) PAT(4) ?EFF(.7,na-1[.4],
za-1[.4])

korunovali ho za krále

korunovat26×,1× ACT(1) PAT(4)
(dovr²it) Vácha korunoval nápor;
brankou.MEANS

korzovat 1× ACT(1)
(procházet se) korzovaly po molech p°i
p°edvád¥ní ²perk·

ko°enit 1× ACT(1) PAT(4)
(oko°enit, ochutit) ko°enil jídlo; k. mu.BEN
jídlo; pep°em.MEANS

kotovat 7× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

Londýnská burza cenných papír· kotuje pevné
obchodní ceny na zhruba 350 dolar·.; 75 000
akcií bez hlasovacího práva je kotováno na
Milánské burze.LOC cenný papír·.

kótovat130× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;na+6;

v+6)

Obchodníci kótovali cenné papíry.; Pokladni£ní
poukázky byly kótovány na 22/32.; Místa jsou
kótována 33100 dolarech.; Dluhopisy jsou
kotovány v rozmezí od 5 do 60 cent· za dolar.

kótovat23×,5× ACT(1) LOC()
(zastavit se) dolar kótoval na 1,4735 DEM; k.
na této vý²i; k. na p¥ti dolarech

kotvit12× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(p°ipevnit, upevnit) kotvili poslední sloupky do
zem¥; k. skobu do zdi
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kotvit22× ACT(1)
práv¥ kotvil v p°ístavu

koukat11× ACT(1) PAT(.f)
koukej se uklidnit; koukala pracovat po°ádn¥

koukat23× ACT(1) PAT(na+4;↓c)
(dívat se, sledovat) obrana jen koukala na dal²í
gól; obrana k., kam letí mí£

koukat31× ACT(1) DIR3()
(nahlíºet, dívat se) koukat do sk°ín¥

koukat se11× ACT(1) PAT(na+4;↓jak-2;↓c)
(dívat se) koukat se na p°edstavení, na televizi;
kouká se, jak letí mí£ do branky

koukat se21× ACT(1) DIR3()
(nahlíºet, pohlíºet, dívat se) koukat se na okno;
k. do sk°ín¥; k. se na sebe.hidden Rcp.DIR3

kouknout ACT(1) PAT(na+4;↓c)
(podívat se) kouknout na projev

koupat 1× ACT(1) PAT(4)
(mýt) koupat hra£ky; k. panenku ve van¥ a sebe
taky; k. se velmi d·kladn¥

koupat se13× ACT(1)
(halit se) m¥sto se koupe v mlze

koupat se21× ACT(1)
(²plouchat se, plavat) koupali se v jeze°e

koupit 106×,383× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;
pro+4) ?ORIG(od+2)

(kupovat, po°ídit) koupil sest°e (pro setru) od
Vietnamc· tri£ko; z posledních pen¥z.MEANS;
za padesát korun.EXT k. rodi£·m dárek; za
dobré chování.CAUS k. synovi kolo; za
koruny.MEANS mu k. knihu; za bratra.SUBS k.
tatínkovi dárek; k. bratrovi.ADDR pro
sestru.BEN dárek; k. si.ADDR kolo

kou°it 5×,9× ACT(1) PAT(4)
kou°it doutníky; asi 40% rodi£· alergik· k.

kousat 2× ACT(1) PAT(4)
pes kou²e lidi; ten vá² nekou²e? Gen.PAT

kousat se 1× ACT(1) DPHR(nuda.S7)
(nudit se) kousali se nudou

kouskovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;

v+4)

(£lenit, d¥lit) kouskovat hru na malé celky

kousnout11×,1× ACT(1) PAT(4)
pes kousl dít¥

kousnout21× ACT(1) DIR3()
kousnout do citrónu

kousnout si 2× ACT(1) DIR3()
Jirka si kousl do jablka

kout 1× ACT(1) DPHR(pikle.P4)
(chystat nástrahy) kout pikle
krá£et13×,2× ACT(1) DIR2()
(procházet, jít) krá£el na²í ulicí
krá£et21×,3× ACT(1) DIR3()
(jít) Kam krá£í²?

krá£et31× ACT(1) DPHR(v-1[²lép¥j.P6[:u#]];

v-1[²lép¥j.P6])

syn krá£í ve ²lép¥jích svého otce

krá£et41× ACT(1) DPHR(v-1.6[záv¥s.S6])
obava krá£í v t¥sném.RSTR záv¥su za st°elbou

krachovat 1× ACT(1)
(zhroutit se) podnik krachoval

krájet 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)

(°ezat, d¥lit, nakrájet) krájet chleba na kousky

krást15×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(brát) ona krade dít¥ti hra£ku; k. obchodníkovi
zboºí

krást211×,1× ACT(1)
(páchat krádeºe, loupit) kradl na venkov¥ i ve
m¥st¥; kdo lºe, krade

krátit 4×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)

(zkracovat, zmen²ovat, sniºovat) krátit úroky z 8
na 6 procent; k. jim.BEN vlasy; k.
vina°·m.BEN zisky

kr£it 1× ACT(1) PAT(7)
Pan George jen kr£í rameny.

kr£it se1 ACT(1) ?PAT(p°ed+7)

(strachovat se, obávat se) kr£it se p°ed
p°edstaveným

kr£it se22×,2× ACT(1)
(choulit se) Katka se na sch·zích kr£í za
Jakubem

kreslit 5×,1× ACT(1) PAT(4)
(malovat) kreslit obraz; k. mu.BEN obrázky

kriminalizovat 2× ACT(1) PAT(4)
kriminalizovat v²echna poru²ení povinností

kritizovat 52×,65× ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓c)
(hodnotit) kritizovali smlouvu; k., ºe se sch·ze
konala pozd¥; ministerstvo k. poslance.PAT, ºe
se vyhýbá.CAUS sd¥lit

krmit 2×,10× ACT(1) PAT(4)
(cpát) krmit ruskou armádu; horkou
ka²í.MEANS

krotit11× ACT(1) PAT(4)
(p°emáhat, uti²ovat) krotit svou paniku

krotit21× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(v+6)

(brzdit, zdrºovat) krotili spolupracovníka v jeho
snahách pracovat 24 hodin

kroutit 6×,4× ACT(1) PAT(7;s+7)

(hýbat) kroutit hlavou; k. s kli£kou
krouºit 2×,2× ACT(1)
(kolovat) kolem divadla krouºila spousta lidí

kru£et1 ACT(3) PAT(1)
ºaludek mu kru£el

kru£et2 ACT(3) LOC()
kru£í mu v ºaludku

krvácet1 ACT(1)
rána krvácela
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krvácet23× ACT(1)
spole£nost krvácí; ºalem.CAUS

krýt11×,1× ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(p°ed+7)

(ukrýt) brn¥ní ho krylo p°ed zran¥ním; obal k.
zdroj p°ed zá°ením

krýt29× ACT(1) PAT(4)
(chytit) krýt 22 st°el

krýt37×,17× ACT(1) PAT(4)
(zajistit) krýt bankovky; zlatem.MEANS

krýt43×,4× ACT(1) PAT(4)
(uhrazovat) krýt náklady; k. výdaje
krýt se 2×,1× ACT(1) PAT(s+7)

(shodovat se) nabídka se kryje s poºadavky

k°e£kovat 2× ACT(1) PAT(4)
(shromaº¤ovat) k°e£kovat ta²ky
k°ep£it 1× ACT(1)
(poskakovat) skoták k°ep£í

k°i£et15×,19× ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓zda;↓jestli;↓aby;
.s;↓c) ?ADDR(na+4)

(volat, pok°ikovat) k°i£íme na n¥, aby zastavili;
k. hesla

k°i£et26× ACT(1)
jejich hol£i£ka hystericky k°i£í

k°ivit 1× ACT(1) PAT(4)
(po²kozovat, ni£it) k°ivit ekonomickou
výkonnost

k°íºit 2× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(mísit, kombinovat) k°íºit jednu rovinu s druhou

k°iºovat 1× ACT(1) PAT(4)
(jezdit z místa na místo) Dopravníky k°iºují
pláº.

kulminovat 2×,2× ACT(1)
(vrcholit) emotivita kulminuje aº na hranici
karikatury

kultivovat 3× ACT(1) PAT(4)
(zu²lech´ovat, t°íbit) kultivovat ná² trh; k. národ
kumulovat se 1×,1× ACT(1)
(kupit se, hromadit se) nápor se kumuluje v
b°eznu

kupit se 1× ACT(1)
(hromadit se) kritika se kupila

kupovat 29×,182× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;
pro+4) ?ORIG(od+2)

(koupit, po°izovat) kupoval sest°e (pro setru) od
Vietnamc· tri£ko; z posledních pen¥z.MEANS;
za padesát korun.EXT k. rodi£·m dárek; za
dobré chování.CAUS k. synovi kolo; za
koruny.MEANS mu koupil knihu; za
bratra.SUBS k. tatínkovi dárek; k.
bratrovi.ADDR pro sestru.BEN dárek; k.
si.ADDR kolo

kutálet se 1×,1× ACT(1)
(pohybovat se) koule se kutálely p°ímo

kvákat 4× ACT(1)
ka£er kvákal; MANN.nahlas

kvali�kovat13×,3× ACT(1) PAT(na+4;k+3)

ADDR(4)
(£init zp·sobilým k n¥£emu) kvali�kuje je na
p°íjemce nadace; k. je k náro£nému povolání

kvali�kovat22× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,
jakoºto}:/AuxY];.a4[{jako, jakoºto}:/AuxY])

(hodnotit) kvali�kovali to jako pokusy na lidech

kvali�kovat se11× ACT(1) PAT(na+4)

klienti se kvali�kují pro kreditní karty

kvali�kovat se22× ACT(1) DIR3()
(postoupit) kvali�kovat se na halové mistrovství
Evropy; k. se do �nále

kvali�kovat se31× ACT(1) DIR3()
(získat zp·sobilost, oprávn¥ní) kvali�kovat se na
místo °editele

kvanti�kovat 1× ACT(1) PAT(4;↓c)
(vymezit, de�novat, determinovat) kvanti�kovat
toto nebezpe£í

kvést14× ACT(1)
(r·st) rostliny práv¥ kvetou

kvést23× ACT(1)
(rozvíjet se, prosperovat) podnik p°ímo kvete

kvílet 1× ACT(1)
(je£et) Duchové budou na tomto míst¥ kvílet.

kvitovat 2×,1× ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓kdyº)
(vzít na v¥domí) kvitovat pozvání; k., ºe ho
pozvali

kydat 1× ACT(1) DPHR(hn·j.S4) PAT(na+4)

kydal hn·j na názory svých protivník·

kymácet se 5× ACT(1)
(pohybovat se) zem se kymácela

kyp¥t 1× ACT(1)
(v°ít) kypí v n¥m vá²n¥

kývat se ACT(1)
vlny se kývají

l

laborovat 2× ACT(1) PAT(s+7)

(trápit se) laboroval jsem se zran¥ními

ladit1 ACT(1) PAT(4)
(naladit) ladit kytaru
ladit2 ACT(1) PAT(4)
ladit sou£asná opat°ení

ladit31×,2× ACT(1) PAT(s+7;k+3)

jednotlivé chody ladily s vínem; kola l. k barv¥
vozu; hlasy v písni dob°e ladily Rcp.PAT

ládovat 1× ACT(1) PAT(4)
(nabíjet) ládovat bambitku
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lahodit 1× ACT(3) PAT(1;↓ºe;.f;↓c)
(líbit se) jablka lahodila oku

lákat120×,7× ACT(1;.f) PAT(4)
(p°itahovat, poutat) láká ho °emeslo

lákat29× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;↓aby;↓a´;.s)
(svád¥t, vábit) láká nás k poru²ení pravidel; l.
voli£e na nezávislost.MEANS

lámat12× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)

(zlomit) lámal stromy na malé kousky; l.
mu.BEN ruku; o hranu stolu.MEANS

lámat21× ACT(1) DPHR(h·l.S4) PAT(nad+7)

(zlámat) lámat nad nimi h·l

lámat31× ACT(1) DPHR(p°es-1[koleno.S4]) PAT(4)
lámat to p°es koleno

lámat42× ACT(1) DPHR(rekord.P4)
prodeje lámaly rekordy

lámat se 2× ACT(1) ?PAT(na+4;v+4)

?ORIG(z+2)

(prom¥nit se) hlas se lámal ze slabého na je²t¥
slab²í; v²e se l. v poslední minut¥

lámat si 4×,6× ACT(1) DPHR(hlava:4) PAT(7;
s+7;↓c;nad+7)

lámala si hlavu s problémem; podniky si l. hlavy;
Lámal si nad tím hlavu.

lamentovat 1×,1× ACT(1) ?PAT(na+4;↓ºe;↓c;.s)
(b¥dovat, na°íkat) po utkání zle lamentoval;
Lamentovala: "Zase je nemocný."

lapat11×,2× ACT(1) DPHR(po-1[dech.S6])
lapat po dechu

lapat21× ACT(1) PAT(4)
Elegantn¥ lapá �y ball.

lapit 2× ACT(1) PAT(4)
(chytit) lapit zlod¥je
la²kovat ACT(1) ?PAT(o+6;↓ºe;.s;↓c)

?ADDR(s+7)

(�irtovat, ºertovat) la²kovat s ní o hubi£ku

lé£it112×,10× ACT(1) PAT(4)
(hojit) lé£it onemocn¥ní; bezlepkovou
dietou.MEANS

lé£it25×,2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2)

(vylé£it, uzdravit) lé£il Jirku ze závislosti na
alkoholu; l. pacienty

legalizovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(uzákonit) legalizovat marihuanu

legitimizovat 1× ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓c)
cht¥la jejich vztah legitimizovat

legitimovat 1× ACT(1) PAT(4)
(potvrzovat) To legitimuje lidi jako Daniel
Ortega.

lehat si 1× ACT(1) DIR3()
(lehnout si, sednout si) lehal si doprost°ed krví
zbrocených záchodk·

lehnout 1× ACT(1) DPHR(popel.S7)
les lehl popelem

lehnout si 2×,5× ACT(1) DIR3()
(lehat si, sedat si) lehl si na postel

lekat 1× ACT(1) PAT(4)
(stra²it, d¥sit) lekat malé d¥ti

lemovat12×,1× ACT(1) PAT(4)
stromy lemují °eku; tento úzký pás lemuje
bosenské hranice

lemovat2 ACT(1) PAT(4)
lemovat sukni

lemovat31× ACT(1) PAT(4)
(abstraktn¥: dopl¬ovat) Souhlas ze zasedaní je
lemován nemocnicemi pro veterány,
ekologickými projekty atd.

lenit 1× ACT(1)
(leno²it, zahálet) tajfun Fred nelenil

lepit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(slepit, p°ilepit) lepit st°epy
lep²it se 1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)

(zlep²it se, vylep²it se) jeho plat se lep²il z
pr·m¥rného na nadpr·m¥rný; jeho nálada se
rychle lep²ila

lesknout se ACT(1)
jablka se leskla

le²tit1 ACT(1) PAT(4)
(urovnávat, zachra¬ovat, ºehlit) le²til své
zapletení do aféry

le²tit21× ACT(1) PAT(4)
(£istit) le²tit podlahu
létat14×,3× ACT(1)
(poletovat) papíry jen létaly

létat23×,16× ACT(1)
(cestovat) Z Miami létaly do Havany pravidelné
linky

létat31× ACT(1)
(rychle se pohybovat) cyklisté na kolech jen
létali

létat41× ACT(1) PAT(4)
Piloti létají p°es£asy.

let¥t15×,40× ACT(1)
(cestovat) delegace letí speciálem

let¥t22× ACT(1)
(být moderní) krajinky práv¥ ve sv¥t¥ nejvíc
letí; v¥d¥l, co zrovna l.

let¥t3 ACT(1)
(hnát, sp¥chat, pospíchat) let¥l, co mu síly
sta£ily

let¥t41× ACT(1) DIR3()
Obrat spole£nosti letí prudce nahoru.

lézt14× ACT(1) DIR3()
(vniknout, vloupat se, dostat se) bez pen¥z do
hospody nelez; leze mu.BEN do soukromí; l.,
kam nemá

lézt21× ACT(1)
(pohybovat se) lézt pomalu ke kraji; vlak l. jako
hlemýº¤
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lézt31× ACT(1) DPHR(do-1[zelí.2]) PAT(3)
lezli si do zelí

lézt41× ACT(1) DPHR(na-1[nerv.P4]) PAT(3)
lezl mu na nervy

leºet11×,2× ACT(1) PAT(na+6)

(spo£ívat, dopadat, doléhat) ve²kerá
odpov¥dnost leºela na veliteli posádky

leºet21×,2× ACT(1) PAT(v+6)

(spo£ívat, tkvít) význam cesty leºel v poznatcích

leºet31× ACT(1) LOC(=)

leºel v hlubokém bezv¥domí

leºet449×,17× ACT(1) LOC()
(nacházet se, rozkládat se) leºet na dn¥ oceánu;
l. jiºn¥ od Prahy

leºet51× ACT(1) DIR1(=) DIR3(=)

(STAV) jeho manévrovací prostor leºí od
vybudování zóny aº po ústupky

leºet69×,1× ACT(1)
(odpo£ívat, hov¥t si) nem·ºe leºet, protoºe ho
bolí záda

leºet72× ACT(1) DPHR(na-1[bedra.6];
na-1[bedra.6[.u#]])

leºí mu.BEN na bedrech celý podnik

leºet83× ACT(1) DPHR(lad.S7)
v²echna p·da leºela ladem

lhát18×,17× ACT(1) ?PAT(o+6;↓ºe) ?ADDR(3)
(zapírat, pololhát) on nám lºe o situaci v zemi

lhát2 ACT(1) DPHR(jako[kdyº[tisknout.S]])
lhali jako kdyº tiskne

líbat1 ACT(1) PAT(s+7) �([se])

(pusinkovat, hubi£kovat) Honza se líbá s Marií

líbat22× ACT(1) PAT(4)
(hubi£kovat, pusinkovat) kluk líbal ruku d¥v£átka

liberalizovat 3×,7× ACT(1) PAT(4)
liberalizovat obchod

líbit se 44×,62× ACT(3) PAT(1;↓ºe;.f;↓c)
(zamlouvat se) to se mi líbí; opozici se nelíbí, ºe
ODS zadává...; nelíbí se mi, kam si sedá²;
nelíbí se jim pracovat p°es£as; v Praze se mi l.

libovat si 8×,3× ACT(1) PAT(4;↓ºe;v+6)

(pochvalovat si) liboval si dobré jídlo; l. si, ºe
má klid; l. si v klidu

licencovat 3× ACT(1) PAT(4)
licencovat profesionály

licitovat11× ACT(1) PAT(o+6;na+6;↓ºe;↓zda;
↓jestli;↓c;↓aby;.s) ADDR(s+7)

(dohadovat se) licitovat s nimi o cenu

licitovat2 ACT(1) PAT(4)
(draºit) licitovat staroºitnosti
lí£it110×,8× ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓c) ?ADDR(3)
(popsat, popisovat) lí£il nám nový p°íb¥h

lí£it2 ACT(1) PAT(4)
(malovat, krá²lit) lí£it herce p°ed p°edstavením

lichotit 1× ACT(1) PAT(3)
(chválit) lichotit výkonu domácích; l. ºen¥

likvidovat 11×,4× ACT(1) PAT(4)
(ni£it, zabíjet) likvidoval nep°átele
limitovat 8×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(omezit, omezovat) ceny limitovaly objednávky
na neuspokojivé hodnoty; limitovat výrobu

linout se 3×,1× ACT(1)
(²í°it se, roz²i°ovat se, rozmáhat se) z pokoje se
line v·n¥

listovat 1×,2× ACT(1) PAT(7)
(zb¥ºn¥ prohlíºet) listovat osobním svazkem

li²it ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)

(r·znit, odli²ovat) Petra li²í od Pavla jeho
povaha; l. pravdu od lºi

li²it se 44×,51× ACT(1) PAT(od+2;oproti+3)

(r·znit se) Petr se li²í od Pavla;
d·razem.MEANS na jiné jevy; l. se ve svém
hodnocení.REG; Petr a Pavel se l. Rcp.PAT;
d¥ti se l. Rcp.PAT v jednotlivostech podle v¥ku;
jejich názory se l. Rcp.PAT

lít11× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(nalívat) Pavel lil vodu do umyvadla

lít22× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vkládat) lít peníze do budov

lít3 EMPTY
(pr²et) lilo celou noc

lítat 2× ACT(1)
(hovorové, pohybovat se) index celou sobotu jen
lítal; index lítal nahoru.DIR3 dol·.DIR3

litovat115×,16× ACT(1) PAT(2;↓ºe)
(rmoutit se, zalitovat) litovat kaºdého dne; l., ºe
neprosadil program A

litovat21× ACT(1) PAT(4)
(politovat) litovat postiºené p°átele

lízat 1× ACT(1) PAT(4)
lízat lízátko; l. si.BEN tlapku

lkát1 ACT(1) ?PAT(na+4;↓ºe;↓c)
(na°íkat) lkát na ²patné pom¥ry

lkát21× ACT(1)
(plakat, úp¥t, kvílet) klavírista smutn¥ lkal

lnout1 ACT(1) PAT(k+3)

(p°imykat se, milovat) lnout k rodin¥

lnout21× ACT(1) DIR3()
(lepit se, p°iléhat) guma lnula k d¥tskému
obli£eji

lobbovat11×,2× ACT(1)
nikdy nelobbovala; pro nás.BEN

lobbovat22× ACT(1) PAT(za+4;pro+4;proti+3)

Lobbuje proti da¬ovým pravidl·m.

lobovat 8× ACT(1) ?PAT(za+4)

skupiny nep°etrºit¥ lobují za novou verzi

lokalizovat11×,1× ACT(1) PAT(4) LOC()
(umístit) lokalizovat pracovi²t¥ v daných
prostorách

lokalizovat22× ACT(1) PAT(4) DIR3()
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(umístit) lokalizovat d¥j do budoucnosti

lokalizovat3 ACT(1) PAT(4;↓c)
(vymezit, ur£ovat) lokalizovat bolest
lokalizovat42× ACT(1) PAT(4)
(omezit, zastavit) lokalizovat epicentrum; l.
poºár, chorobu

lomcovat ACT(1) PAT(7;s+7)

(pohybovat, hýbat, cloumat) lomcovat dve°mi

lomit 3× ACT(1) DPHR(ruka.P7) ?PAT(nad+7)

Lomili rukama nad blíºícími se prezentacemi
nových akcí.

losovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vylosovat) asistentka losuje výherce

lou£it se 10× ACT(1) PAT(s+7)

(rozlou£it se) lou£it se s p°ítelem; p°átelé se
spolu.MANN l. Rcp.PAT; Jirka a Pavel se l.
Rcp.PAT

loupit1 ACT(1) PAT(4)
(vylupovat, vykrádat) loupil pokladny
loupit23× ACT(1)
(páchat loupeºe) loupil nedaleko bydli²t¥

loutka°it 2× ACT(1)
otec loutka°il; samostatn¥.MANN

lovit 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(chytat, st°ílet) lovit buvoly
lp¥t11×,3× ACT(1) PAT(na+6)

(nevzdat se, drºet se) lp¥t na kvalitním výcviku;
l. na d¥tech

lp¥t2 ACT(1) LOC()
(lnout, drºet se, p°iléhat) zpocená ko²ile lpí na
t¥le

lustrovat 2× ACT(1) PAT(4)
(p°ezkoumávat, kontrolovat) lustrovat osoby
luxovat 2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(£istit) luxuje koberec od ne£istoty

lyºovat 1×,3× ACT(1)
lyºovala dob°e

lze 526×,222× ACT(.f;1)
A nelze, aby poplatníci p°i²li na prov¥rku a...;
Lze odejít; Nelze nic neº o£ekávat

m

ma£kat 1× ACT(1) PAT(4)
(stla£ovat, tisknout) ma£kat pá£ky

ma£kat se 3× ACT(1) LOC()
(tla£it se, tísnit se) fanou²ci se ma£kali na
tribunách

máchat11×,1× ACT(1) ?PAT(7) ?ADDR(na+4)

(mávat, mávnout) máchal na sestru rukou

máchat2 ACT(1) PAT(4)

(prát) máchat prádlo

máchnout 1× ACT(1) PAT(7)
Párkrát máchne pálkou.

makat 1× ACT(1)
(pracovat, d¥lat) makat spolehliv¥; kluci m. s
plným nasazením.MANN

malovat112×,1× ACT(1) PAT(4)
(kreslit, portrétovat) Bacon maloval obrazy

malovat22× ACT(1) PAT(4)
(p°edstavovat si) situace je hrozná, ale moºná
malujeme hor²í obrázek, neº bychom m¥li,
malovat si.BEN lep²í budoucnost

manévrovat 1× ACT(1) LOC()
(pohybovat se) plán manévroval v úzkém
koridoru

manipulovat16×,4× ACT(1) PAT(s+7;7)

(pracovat, zacházet) Manipuluje s m°íºí.;
Manipuluje dve°mi od sklepa jen s námahou.

manipulovat25× ACT(1) PAT(s+7;7)

(ovládat, °ídit, ovliv¬ovat) Manipulovat s lidmi
je n¥kdy lehké.; Manipulovat trhem se jim
neda°ilo.; Bogartová manipuluje svými herci,
jako by to byly hadrové panenky

mapovat 11×,1× ACT(1) PAT(4)
mapovat krajinu

ma°it 2×,5× ACT(1) PAT(4)
(kazit, hatit, ni£it) vytrvale ma°í moji snahu
soust°edit se na práci

masírovat 2× ACT(1) PAT(4)
masírovat záda

maskovat 2×,3× ACT(1) PAT(4;↓ºe;↓jestli;↓jak-2;
↓c) ?ADDR(p°ed+7)

(tajit, zastírat) maskovala p°ed ním obchody;
m., ºe pracovala

mást 3× ACT(1) PAT(4)
(plést) mást maloobchodníky

maturovat 2×,1× ACT(1) ?PAT(z+2)

maturovat z d¥jepisu; m. na gymnáziu.LOC

mávat18×,4× ACT(1) ?PAT(7) ?ADDR(na+4;3)

(zamávat) kubán²tí uprchlíci mávají na
americké vrtulníky ²átky; m. mamince rukou

mávat21× ACT(1) PAT(7)
úto£ník mával noºem

mávnout 2×,2× ACT(1) ?PAT(7) ?ADDR(3;na+4)

(mávat) mávne na dívku rukou; m. chlapci
rukou

maximalizovat 1×,8× ACT(1) PAT(4)
maximalizovat své zájmy

mazat 2× ACT(1) PAT(4)
(stírat, utírat) maºe tabuli; m. jména sponzor· z
mantinel·.DIR1

mazlit se 1× ACT(1) PAT(s+7)

mazlit se s dít¥tem; d¥ti se m. Rcp.PAT; matka
a dcera se spolu.MANN m. Rcp.PAT
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meditovat 1× ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓ºe;↓zda;
↓c;↓jestli)

(uvaºovat, p°emítat, p°emý²let) meditoval o
ºivot¥

m¥nit12×,6× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7)

?EFF(za+4)

(prom¥nit, vym¥nit, sm¥nit) m¥nil s ním marky
za dolary; m. peníze v bance; m. s ním byt za
men²í

m¥nit245×,49× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4;v+4;do+2)

(prom¥nit) výchova ho m¥nila z gaunera na
slu²ného £lov¥ka

m¥nit317×,3× ACT(1;↓ºe) PAT(4) ?ORIG(na+6)

(ovlivnit) projekt nem¥ní nic na trvání jaderné
hrozby; to na v¥ci nic nem¥ní

m¥nit414× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)

(st°ídat) m¥nit kytaru za klavír; Litvínov m.
trenéry

m¥nit se19×,9× ACT(1) PAT(v+4;na+4;do+2)

?ORIG(z+2)

(prom¥nit se) m¥nil se z larvy v brouka; m. se
do podoby otce

m¥nit se2 ACT(1) PAT(s+7)

(st°ídat se) voják se m¥nil s generálem; stráºe
se m. Rcp.PAT

m¥nit se316×,34× ACT(1)
(prom¥¬ovat se) £asy se m¥ní

m¥°it14×,1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(srovnávat, porovnávat) m¥°it desku s kazetou;
m. nahrávku s ºivým vystoupením; matematik
se m. s matematickým standardem; d¥ti se.PAT
m. Rcp.EFF ve znalostech.REG

m¥°it214×,21× ACT(1) PAT(4)
(zm¥°it, zji²´ovat velikost) m¥°it plátno;
Gen.ACT d¥ti.PAT se.hidden u léka°e m.; Jan
se.PAT m¥°il kv·li p°esnosti uº podruhé; m.
mu.BEN teplotu

m¥°it37×,1× ACT(1) EXT()
(mít míru) stromek m¥°il 2 metry

metabolizovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

metabolizovat lék z plísní

metat 1× ACT(1) DPHR(kozelec.S4)
Dokud se skute£né po£ty inzertních °ádk·
neza£nou vracet zpátky nahoru, nem·ºeme
metat kozelce.

mhou°it 2× ACT(1) PAT(4)
Republikáni mhou°í o£i nejbolestn¥ji.

migrovat11× ACT(1) PAT(k+3;na+4)

?ORIG(z+2;od+2)

(p°echázet) mnoho �rem bude migrovat na nové
prostupy ze starých metod

migrovat23× ACT(1) DIR3()
(st¥hovat se) migrovat do zahrani£í

míhat se 2× ACT(1)
(hemºit se) stín se neklidn¥ míhal; na pódiu se
m. jeden soubor za druhým

mihnout se 1×,1× ACT(1)
(objevit se, ukázat se) motýl se jen mihl a
zmizel

míchat12×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(tvo°it, vyráb¥t) míchat pitnou vodu ze dvou
zdroj·

míchat2 ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(zam¥¬ovat) míchat znak s ozna£ením; m. dva
r·zné pojmy Rcp EFF

míchat31×,1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(mísit, smíchat) míchat cement s pískem; m.
vodu s vínem; m. chloristan s pohonnou látkou
na raketové palivo.AIM; m. chloristan a
pohonnou látkou, aby vzniklo.AIM....

míchat41× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dávat, °adit) míchal r·zné autory do
výstavního koktejlu;

míchat5 ACT(1) PAT(4;7;s+7)

(promíchat, m¥nit po°adí, zamíchat) míchat
karty; trenér m. se sestavou

míchat61× ACT(1) PAT(4)
(mísit) míchat kávu; lºi£kou.MEANS

míchat71× ACT(1) DPHR(pátý:NS4,
p°es-1[devátý:NS4])

míchal páté p°es deváté

míchat se 1× ACT(1) PAT(do+2)

(vm¥²ovat se) Míchají se do volného trhu.

míjet13×,1× ACT(1) PAT(4)
(p°ejít, p°ejet okolo) pr·vod míjel ubytovnu pro
d¥lníky

míjet22× ACT(1) PAT(4)
(nezasahovat, netrefovat) míjet ter£

míjet32× ACT(1)
(plynout, utíkat) £as rychle míjel

míjet se 2× ACT(1) PAT(7;s+7)

lé£ky se míjely ú£inkem

milovat 21×,14× ACT(1) PAT(4;↓ºe)
(mít rád) milovat své d¥ti; m., ºe se v²emu
sm¥je

minimalizovat 4×,11× ACT(1) PAT(4)
?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(sníºit) minimalizovat ztráty z 8 na 3 tisíce
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