
AbstraktTato tehniká zpráva je dokumentaí k elektronikému valenènímu slovníku èeskýh slo-ves s tektogramatikou anotaí, který vzniká v Centru komputaèní lingvistiky od jara 2001.Zpráva obsahuje pøehled podobnì zamìøenýh projektù pro ostatní jazyky, shrnuje výhozí si-tuai pro budování takového slovníku pro èe¹tinu, pøedkládá pøijatý teoretiký model valenea jeho pou¾ití pro popis valenèníh rámù. Dále rozebírá vybrané jazykové jevy souvisejíís valenèními rámi, zahyuje praovní postup pøi vytváøení slovníku a uvádí pou¾ité softwa-rové nástroje. Slovník je zde popsán v souèasné, stále je¹tì velmi rozpraované podobì.
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Kapitola 1Úvod1.1 Pojem valenePojem valene je odvozen z latinského valentia - síla1. Zavedl jej v polovinì 19. stoletíbritský hemik Edward Frankland pro vlastnost atomu, udávajíí nejvy¹¹í poèet hemikýhvazeb, které mù¾e daný atom navázat s jinými atomy. V lingvistie jej poprvé o sto let pozdìjipou¾il Tesni�ere v souvislosti se závislostním rozborem vìty ([Tesni�ere,1959℄). Pøi rozboruvyházel od slovesa, jeho¾ `subordonnés immédiats' rozdìlil na `atants' (aktanty - úèastníi)a `ironstants' (irkumstanty - okolnosti). Shopnost slovesa navázat nejvý¹e urèitý poèetaktantù (irkumstantù mù¾e vázat libovolné mno¾ství) porovnal Tesni�ere s vlastností atomùa pojmenoval ji valene ([Helbig,Shenkel,1969℄, str. 10).A jak pojem valene vysvìtlují souèasné prameny? The Conise Oxford Ditionary ofLinguistis:2The range of syntati elements either required or spei�ally permitted by a verbor other lexial unit. Thus the valeny of eat inludes a subjet (I in I am eating)and an objet (heese in I am eating heese). An element whih is required isan obligatory valent; one whih is spei�ally permitted but is not required is anoptional valent. Thus eat must be expliitly assoiated with an objet, sine thereare other verbs with whih an objet is not possible; but it is an optional valentsine, in e.g. I am eating, it an be omitted.Enyklopedie èe¹tiny ([Karlík et al.,2002℄)VALENCE. Poèet a povaha míst (argumentù), které na sebe sloveso (popø. slovojiného slovního druhu) vá¾e jako pozie obligatorní n. poteniální. . .Slovesa pro praxi ([SPP℄):Valení rozumíme v lingvistie shopnost lexikální jednotky, pøedev¹ím slovesa,vázat na sebe jiné výrazy a mj. tak zakládat vìtné struktury.Nìkteøí autoøi smì¹ují pojem valene s pojmem subkategorizae. Pojem subkategorizaezde nebudeme dále pou¾ívat, pøesto uvedeme, jak jej lze odli¹it (Geert-Jan Kruij�3):1http://www.m-w.om2http://www.xrefer.om3http://www.oli.uni-sb.de/~gj/Letures/DG/Slides/subat+valeny.pdf4



Subategorization desribes a head's argument struture at the level of surfaestruture. Valeny desribes a head's argument struture at the level of linguis-ti meaning. . . However, subategorization and valeny are not izomorphi: e.g.expletive pronouns have no meaningful reexion.1.2 K èemu vlastnì valenèní slovník?Valenèní vlastnosti rùznýh sloves (pota¾mo jinýh slovníh druhù) jsou natolik rozmanité, ¾eje nedoká¾eme pøedpovìdìt obenými pravidly. To je samozøejmì banální pozorování, niménìpotvrzuje, ¾e heme-li mít k dispozii informai o valeni èeskýh sloves, nezbývá ne¾ popsatjedno sloveso po druhém, tzn. vytvoøit valenèní slovník. To je také ílem pøedkládané práe.A k èemu vlastnì mù¾e být informae obsa¾ená v takovém slovníku u¾iteèná? To se v ná-sledujíím výètu pokusíme ilustrovat na nìkolika známýh úloháh z oblasti NLP (`NaturalLanguage Proessing'):4� Lemmatizae. Pøíklady:. Oba bratøi se báli matematiky.. Oba bratøi se stali matematiky.Kam patøí lemma matematika a kam matematik, lze v tìhto vìtáh rozhodnout jedno-znaènì právì díky rozdílné valeni.� Morfologiké znaèkování (tagging). Pøíklad:. Ptala se jeho bratra.Forma jeho bratra je homonymní (mù¾e jít o genitiv nebo akuzativ), jeho mù¾e vyjadøo-vat osobní nebo pøivlastòovaí zájmeno. Jeliko¾ sloveso ptát se má vazbu jen s (jedním)genitivem, lze vìtu disambiguovat jednoznaènì.� Syntaktiká analýza5. Pøíklady:. Nehala ho spát.. Zaèala ho milovat.V první vìtì závisí zájmeno na prvním slovese, proto¾e spát nemá valenèní èlen vyjá-døený akuzativem. Ve druhé vìtì závisí zájmeno na druhém slovese, proto¾e na slovesezaèít nemù¾e souèasnì záviset in�nitiv a akuzativ6.� Word sense disambiguation. Pøíklady:. Neh tìh nesmyslù!. Neh ho spát!. Neh to ve skøíni!. Neh to na nìm!Podle tvaru èlenù závislýh na slovese lze v nìkterýh pøípadeh rozhodnout, o kterýz významù slovesa jde. Napøíklad sloveso nehat s genitivní vazbou má význam skonèits nìèím.4V dobáh, kdy je¹tì nebylo zvykem pou¾ívat v¹emoného zaklínadla NLP, dokládali autoøi valenèníhslovníkù jejih potøebnost napøíklad na výue izíh jazykù (napø. [Helbig,Shenkel,1969℄, str 5). Tento úèel jesamozøejmì aktuální i dnes, není ale rozhodnì jedním z primárníh ílù pøedkládané práe.5Máme na mysli pøedev¹ím zavislostní syntaktikou analýzu, kterou lze velmi hrubì pøíblí¾it jako hledánítoho, které slovo je závislé na kterém (je jeho argumentem nebo jej jinak rozvíjí).6Výjimkou z tohoto pravidla jsou nìkterá èasová urèení.5



� Strojový pøeklad. Ka¾dou z vý¹e uvedenýh úloh je tøeba øe¹it pøi realizai strojovéhopøekladu.� Valenèní slovník usnadní budování dal¹íh lingvistikýh zdrojù, v na¹em pøípadìpøedev¹ím Pra¾ského závislostního korpusu. Jedním z pøínosù práe na slovníku je i to,¾e v nìm nìkteré dosud ne zela doøe¹ené otázky spojené s anotaí textu vyvstávajív daleko hutnìj¹í podobì a lze je zkoumat najednou pro elé tøídy sloves.1.3 K èemu ale dal¹í valenèní slovník?Prvotní motivae pro vytvoøení vlastního valenèního slovníku (jaro 2001) vyházela ze spe-i�kýh potøeb Pra¾ského závislostního korpusu. Pøedev¹ím ¹lo o to, aby ve slovníku (dáletaké oznaèovaném jako VALLEX) byly u jednotlivýh prvkù valenèníh rámù obsa¾eny funk-tory (viz kap 4.1). Výhozí situae se zdála být velmi pøíznivá, proto¾e u¾ byly k dispoziijiné elektroniké valenèní slovníky (viz kap. 3.4). Záhy se v¹ak ukázalo, ¾e neobsahují natolikspolehlivou informai (alespoò ne u tìh nejèastìj¹íh, a tudí¾ nejslo¾itìj¹íh sloves), aby bylomo¾né nìkterý z nih vzít a pouze do nìj doplnit funktory.Ideální valenèní slovník by mìl mít podle na¹eho názoru následujíí vlastnosti:� Zahyení hloubkové i povrhové roviny. Slovník by mìl zahyovat vedle po-pisu realizae jednotlivýh valenèníh doplnìní (pøedlo¾ka, pád, . . . ) i jejih hloubkovoufunki.� Expliitnost. Mìla by existovat jasná, pokud mo¾no lingvistiky podlo¾ená kritériapro vkládání informae do slovníku i interpretai obsahu slovníku. Slovník by mìl býtpodlo¾en teoretikým modelem.� Úplnost. Slovník by mìl popisovat sloveso ve v¹eh jeho význameh.� Maximální pokrytí. Slovník by mìl obsahovat vìt¹inu sloves souèasného jazyka (pøed-nostnì ta èastìj¹í).� Minimální redundane. Do slovníku by mìly být vkládány jen takové údaje, kteréjsou pro sloveso (nebo skupinu sloves) nìjakým zpùsobem spei�ké a které nelze z ostat-níh údajù ve slovníkù ¾ádným zpùsobem vyvodit (napøíklad je zbyteèné u ka¾dého slo-vesa vyjadøujíího pohyb znovu opakovat, ¾e smìrové doplnìní kam lze vyjádøit pøed-lo¾kovými skupinami na+4, do+2, k+3, . . . ). Jakákoli redundane ve slovníku navízvy¹uje riziko nekonzistene.� Kvalita. Slovník by nemìl obsahovat hyby (ani tehniké, ani vìné), nebo by mìlabýt deklarována horní mez jejih mno¾ství7. Vzhledem k povaze oboru bývá ale nìkdyobtí¾né de�novat, o pøesnì hyba je. V takovém pøípadì lze pøistoupit alespoò k mìøení`inter-annotator agreement'.� Reálná u¾itná hodnota. Mìlo by být zøejmé, k jakým aplikaím a jakým zpùsobembude mo¾né informai ulo¾enou ve slovníku vyu¾ít.� Mahine readability. (i) Slovník musí být ulo¾en v dobøe strukturovaném elektroni-kém formátu. (ii) Z hlediska pou¾ití v NLP je úèelné do slovníku vkládat jen takovouinformai, k jejímu¾ pou¾ití není potøebná napøíklad znalost svìta, porozumìní významuatd.7Pøesto¾e se zdá být zbyteèné nìo takového vùbe vyslovovat, v oblasti lingvistikýh dat je po¾adavekdeklarované kvality (o bezhybnosti nemluvì) zatím velmi nadstandardní.6



� Human readability. (i) Slovník musí být pro èlovìka dobøe (ryhle a pohodlnì) èitelný,orientae v nìm musí být snadná. (ii) Slovník musí být pro èlovìka dobøe srozumitelný8.Dobrá èitelnost a srozumitelnost jsou nutnou podmínkou napøíklad pro efektivní odha-lování a opravování hyb.Jediný z uvedenýh bodù, na který jsme pøi budování slovníku od zaèátku rezignovali,je po¾adavek velkého pokrytí { v tuto hvíli slovník obsahuje "jen" pøibli¾nì tisí sloves.Ambií pøedkládané práe je spí¹ vytvoøit jakýsi maximálnì konzistentní "zlatý standard",by» men¹íh rozmìrù.1.4 Èlenìní zbytku zprávyDruhá kapitola této zprávy obsahuje pøehled projektù, v rámi kterýh byla popisována va-lene sloves v jinýh jazyíh ne¾ v èe¹tinì.Tøetí kapitola pøedkládá dosavadní teoretiké pohledy na valeni sloves v èe¹tinì, shrnujevlastnosti existujííh elektronikýh valenèníh slovníkù a dal¹íh zdrojù jazykovýh dat,které by bylo mo¾né pøi budování valenèního slovníku pou¾ít.Ètvrtá kapitola uvádí valenèní slovník VALLEX a popisuje, jak jsou v nìm zahyeny va-lenèní ráme, o je pokládáno za souèást ráme a jaké vlastnosti jsou zahyeny u jednotlivýhprvkù ráme.V páté kapitole je uveden výèet jazykovýh jevù, které se sna¾íme zahytit ve slovníkuv atributeh valenèního ráme, proto¾e nesou dùle¾itou syntaktikou informai a nále¾í k rámijako elku. Jde napøíklad o reexivitu, kontrolu, syntaktiko-sémantiké tøídy, relativní èetnostvýskytù a dal¹í.©está kapitola se zabývá praktikými otázkami souvisejíími s budováním valenèního slov-níku, napø. která slovesa zpraovávat, jaké softwarové nástroje lze pou¾ít atd.Sedmá, poslední kapitola shrnuje dosa¾ené výsledky a pøedkládá úkoly do budouna.

8Problémy se srozumitelností lze oèekávat napøíklad u slovníkù automatiky extrahovanýh z korpusu.Pokud se má algoritmus pro extraki vyhnout nadmìrnému zobenìní, mù¾e pro èasté a komplikované slovesovyhrlit soubor mnoha desítek nebo nìkolika stovek `protorámù'. Takový soubor sie asi nìjakým zpùsobemvaleni slovesa skuteènì odrá¾í, ale kvùli svému objemu bude pro èlovìka praktiky neuhopitelný.7



Kapitola 2Rùzné pøístupy k popisu valenev ostatníh jazyíhV této kapitole je struènì popsáno nìkolik knih a projektù, ve kterýh byla zahyovánavalene sloves pro jiné jazyky ne¾ pro èe¹tinu. Jistì nejde o vyèerpávajíí pøehled. Chybív nìm pøinejmen¹ím nìkolik dal¹íh projektù, které uvádíme v následujíím seznamu a jejih¾dokumentai se nám nepodaøilo opatøit nebo dostateènì prostudovat:� Valenzwörterbuh deutsher Verben1. Cílem projektu je detailnì popsat 640 nìmekýhsloves. Slovník má slou¾it pøedev¹ím k výukovým úèelùm.� Odense valeny ditionary2. Slovník obsahuje nìkoli tisí dánskýh sloves.� The Proton valeny ditionaries3. V rámi projektu Proton byly vytvoøeny valenèníslovníky pro franouz¹tinu (3700 sloves) a holand¹tinu (4200 sloves).� GREG4. Multilinguální slovník GREG má obsahovat pro angliètinu, gruzín¹tinu, nìm-èinu a ru¹tinu pøibli¾nì tisí vzájemnì ekvivalentníh sloves.2.1 Wörterbuh zur Valenzund Distribution deutsher VerbenPozoruhodným pokusem (zejména pøihlédneme-li k dobì vzniku) o formální zahyení valenenìmekýh sloves je kniha [Helbig,Shenkel,1969℄. Valene ka¾dého ze zhruba 350 zpraova-nýh sloves je v ní popsána na tøeh stupníh:I. Na prvním stupni je pro sloveso urèen mo¾ný poèet \spoluhráèù" (`Anzahl der Mitspie-ler', pravdìpodobnì obdoba aktantù), napø. erwarten2 (oèekávat), rauben2(3) (loupit),jde tedy pouze o kvantitativní popis. Poèet obligatorníh spoluhráèù je bez závorky,poèet fakultativníh je v závore.II. Na druhém stupni je popsáno \syntaktiké okolí" slovesa (formy jednotlivýh spolu-hráèù). Jsou pou¾ity znaèky jako Sn, As, Sd, Sg (substantivum v nominativu, atd.),1http://www.ids-mannheim.de/gra/valbu.html2http://www.id.bs.dk/forsknin/forsknproj/ovd/ovd en.shtml3http://bah.arts.kuleuven.a.be/PA/proton.html4http://www.informatik.uni-stuttgart.de/i�/is/greg-index.html8



NS (`Nebensatz', vedlej¹í vìta), I (in�nitiv bez zu), Inf (in�nitiv s zu) atd. Pokud jespoluhráè fakultativní, je umístìn v závore. Pokud má nìkolik alternativníh forem,jsou oddìleny lomítkem.III. Na tøetím stupni je popsáno \sémantiké okolí" slovesa { sémantiké rysy jednotlivýhspoluhráèù: Hum (èlovìk), +Anim (¾ivotný), -Anim (ne¾ivotnost), Abstr (abstraktní),Lo (místní), Temp (èasový) atd.Pøíklad záznamu pro sloveso hören je na obrázku 2.1.hörenI. hören2(3) (V1 = wahrnehmen, aufnehmen)II. hören ! Sn, Sa/NSdass;ob;w, (I)III. Sn ! + Anim (Das Kind, die Katze hört den Fremden.)Sa ! 1. + Anim (Er hört das Kind, den Hund.)2. Abstr (Er hört Musik)3. At (Er hört das Brüllen.)NS ! At (Er hört, dass er kommt / ob er kommt /wer kommt.)I ! At (Er hört sie kommen.)I. hören2 (V2 = gehorhen, reagieren)II. hören ! Sn, pSIII. Sn ! 1. + Anim (Das Kind, der Hund hört auf ihn.)2. Abstr (als Hum) (Die Betriebsleitung hö rtauf seinen Rat.)p = auf,pSa ! 1. hum (Die Shüler hören auf den Lehrer.)2. Abstr (Die Shüler hören auf seine Worte.)Anmerkungen:1. Bei V1 ist I als 3.Mitspieler nur möglih, wenn als 2.Mitspieler Sa (nihwenn NS) ersheint. I zusammen mit Sa kann als Ersatz für NS angesehenwerden (\Ih höre ihn kommen" { \Ih höre, dass er kommt").2. Vereinzelt ist bei V 1 für Sa auh { Anim, möglih, aber nur beisih bewegenden Objekten (\Er hört das Flugzeug". Aber: \*Er hört denshrank").Obrázek 2.1: Popis valene slovesa hören z knihy [Helbig,Shenkel,1969℄ (upraveno).2.2 S lownik syntaktyzno-generatywny zasowników polskihPìtidílní valenèní slovník polskýh sloves ([Pola�nski,1992℄) vyházel v leteh 1980-1992; je tedyjedním z prvníh slovníkù, zpraovávajííh valenèní vlastnosti sloves ve slovanskýh jazyíh.V názvu slovníku je obsa¾eno slovo "generativní" { autoøi tak odkazují na dva z postulátùgenerativní lingvistiky: 1) expliitnost popisu jazyka 2) zdùraznìní tvùrèího harakteru jazyka(nezávislost na uzavøeném textovém korpusu, vyu¾ití jazykové intuie).Heslo obsahuje tyto informae: 9



� in�nitiv heslového slovesa� oznaèení podhesel (jednotlivýh významù)� vìtné shéma slo¾ené ze symbolù jednotlivýh èástí vìtné struktury (napø. NP (`NounPhrase') s indexovým oznaèením formy, nebo významu), srov. jeden z význ. slovesmoka� { mokna� (mlaskat { mlasknout):NPN { f(NPI) + (na T NPA) + (NPCaus)gObejrza l jeszze raz rozbity samohód, moka l przy tym ustami i vzdyha l. Wo�zniamokna l na konie i ruszyli w droge. Dziewzyna mokne la z zahwytu.Kromì symbolu NP ve vìtnýh shémateh �gurují napø. OR (pøímá øeè), K T S (tázaíèástie nebo zájmeno a vìta) a dal¹í.� sémantiká harakteristika nominálníh èlenù (sémantiké rysy typu [+/-Anim℄ [+/-Abstr℄; pokud vystupují rysy zároveò, jsou zahyeny pod sebou, pokud se vzájemnìvyluèují, vedle sebe. Tato èást je pomìrnì podrobnì rozpraována, soubor sémanti-kýh rysù není v elkové podobì dán na zaèátku slovníku výètem, srov. sémantiký rysobjektu sloves dobudowywa� { dobudowa�: [fragment budowli℄.� informae o mo¾nosti tvoøení pasiva (pokud existene nebo neexistene pasiva u danéhoslovesa není systémová)� pøíklady� frazeologismyUkázka slovníkového hesla je na obrázku 2.2.2.3 Valenèný slovník slovenskýh sloviesPrvní díl slovníku [Ni¾níková,Sokolová,1998℄ obsahuje gramatikou a sémantikou harakteris-tiku 625 nejfrekventovanìj¹íh slovenskýh sloves (elkem 2060 lexií). Heslo má tuto strukturu:� heslové sloveso� v¹ehny jeho lexie� ka¾dá jednotlivá lexie a její význam� sémantiká struktura� synonyma� valenèní struktura� harakteristika partiipantù� pøíklady� transformované strukturyOproti nìkterým jiným valenèním slovníkùm podává Valenèný slovník slovenskýh sloviestaké harakteristiku slovesa (jednotlivýh lexií) zalo¾enou na ètyøeh základníh sémantikýhpøíznaíh: akènos» (+/-A), dynamikos» (+/-D), mutaènos» (+/- M), rozèlenenos» (+/- R).Na základì kombinae tìhto pøíznakù èlení autoøi slovesa do tøí skupin: "akèné", "proesné","statiké".Ve slovníku je také podrobnì rozpraována sémantiká harakteristika jednotlivýh parti-ipantù. Kromì sémantikýh rysù uvádìnýh v hranatýh závorkáh, napø. [HUM℄, [QUANT℄apod., je toti¾ u jednotlivýh partiipantù uvádìna jejih sémantiká role. Velmi podrobná10



Obrázek 2.2: Vzorek z polského valenèního slovníku [Pola�nski,1992℄.
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RÁS« ndkrás» 1 rastom sa zväè¹ova», vyvíja» sarás» 2 vyrasta», dospieva»rás» 3 vyskytova» sa, rodi» sa niekderás» 4 vznika», vzmáha» sa, zveåaïova» sarás» 5 zvä¹èova» svoj objem, intenzitu,významrás» 6 zdokonal`ova» sa vo vývinerás» 7 vznika», vytvára» sa, vyvíja» sarás» 1 rastom sa zvä¹èova», vyvíja» saS©: -A, +D, +R, +MSYN: zväè¹ova» sa, vyvíja» saV©: /Sn/ { VFSn: ¾ivý organizmus [ANIM/PLANT℄:PROCndAko tie deti rastú!Pozri, u¾ rastie tráva.To die»a rastie ako z vody.TRANSF: 0rás» 2 vyrasta», dospieva»S©: -A, +D, +R, +MSYN: vyrasta», dospieva»V©: /Sn/ { VF { ADVloSn: osoba, ktorá vyrastá: PROCnst:ADVlo/mod: miesto, sp�sobRástol som na dedine.Na¹e deti rástli v hojnosti.TRANSF: 0rás» 3 vyskytova» sa, rodi» sa niekdeS©: -A, -D, +R, -MSYN: vyskytova» sa, rodi» sa niekdeV©: /Sn/ { VF { ADVloSn: ten/to, kto/èo niekde rastie[ANIM/PLANT℄: STATnstADVlo: miestoV lese rastú huby.Kde rastú pekné dievèatá?Niektoré lieèivé rastliny rastù vo vol`nej prí-rode.TRANSF: 0

rás» 4 vznika», vzmáha» sa, zvel`aïova»saS©: -A, +D, +R, +MSYN: rás» 4 vznika», vzmáha» sa, zvel`aïova»saV©: /Sn/ { VF { (ADVlo/mod)Sn: to, èo vzniká [KONKR/REG℄: PROCnstADVlo/mod: miest, sp�sobV meste rastú nové ¹tvrte.Rastú nové �rmy a podniky.TRANSF: 0rás» 5 zvä¹èova» svoj objem, inten-zitu, významS©: -A, +D, +R, +MSYN: zvä¹èova» sa, narasta»V©: /Sn/ { VFSn: to, èo rastie [QUAL/SIT/MENT℄:PROCnstJeho vplyv stále rástol.Rastú rady nezamestnanýh.Výroba rastie iba pomaly.TRANF: 0rás» 6 zdokonal`ova» sa vo vývineS©: -A, +D, +R, +MSYN: zdokonal`ova» sa, vyvíja» saV©: /Sn/ { VF { ADVmod/aspSn: ten, kdo rastie [HUM℄: PROCnstADV mod/asp: sp�sob, aspekt, oblas»Spisovatel` rástol l`udsky aj umeleky.Èlovek rastie prekonávaním preká¾ok.TRANSF: 0rás» 7 vznika», vytvára» sa, vyvíja» saS©: -A, +D, +R, +MSYN: zdokonal`ova» sa, vyvíja» saV©: /Sn/ { VF { z SgSn: to, èo vzniká [ANIM/QUAL℄> PROCnstz Sg: to, z èoho Sn rastie [ANIM/ORIG℄: OBJRastlinky rastú zo semienka.Z milého ¹teòa»a rástol nebezpeèný pes.Rastie z neho zlodej.Rastie z teba pekný kvietok!TRANSF:0Obrázek 2.3: Vzorek ze slovenského valenèního slovníku ([Ni¾níková,Sokolová,1998℄).klasi�kae sémantikýh rolí se odvíjí od základní klasi�kae sloves, napø. levovalenèní par-tiipant akèního slovesa je v¾dy agens, proesního slovesa - proesuál, statikého { statuál;v rámi skupiny "agens" je vyèlenìno 16 sémantikýh rolí (srov. manipulátor, donor, komu-nikant a dal.); obdobnì podrobná je i klasi�kae pravovalenèníh partiipantù.Ve slovníku je u ka¾dého slovesa (v rámi jednotlivýh lexií) obsa¾ena také informaeo tom, jaké derivované struktury je mo¾né k danému slovesu tvoøit, vèetnì zápisu povrhovéformy odvozené struktury. V úvahu je bráno reexivní pasívum, konstruke s neosobnímzvratným tvarem, tzv. "dispozièné kon¹trukie" (Vysoká sa robila Karolovi l`ahko.); dáleopisné pasívum, rezultativní konstruke (Otovstvo je u¾ zistené.)Pøíklad slovníkového hesla pro sloveso rás» je na obrázku 2.3.
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CausationCause A�eted E�etThe wind aused the tree to sway.CommuniationSpeaker Message Addressee Topi MediumPat ommuniate with Kim about the festival.Pat ommuniate with Kim by letter.Pat ommuniate the message to me.ReiproalityProtagonist-1 Protagonist-2Pat fought with Kim.Pat and Kim fought.Obrázek 2.4: FrameNet: Pøíklady obenýh rámù2.4 FrameNetFrameNet5 je projekt, jeho¾ ílem je vytvoøit pro angliètinu bohatý slovník vyu¾itelný k rùz-ným úkolùm NLP, viz [Fillmore,2002a℄, [Fillmore,2002b℄. Je zamìøen pøedev¹ím na zpraovánísloves a substantiv s valenèními po¾adavky (`frame-bearing nouns').Základní harakteristikaFrameNet sdru¾uje lexikální jednotky (páry: slovo - jeden z jeho významù) do skupin podletoho, zda mají tzv. paralelní sémantikou harakteristiku (tedy napø. slovesa tell, inform anotify, resp. jejih pøíslu¹né významy, budou spolu s mnoha dal¹ími patøit do jedné skupiny).Pro ka¾dou takovou skupinu je urèena struktura spoleèného sémantikého ráme (`se-manti frame', viz obrázek 2.4) a jednotlivé komponenty odpovídajíí sémantikým rolím(`semanti roles'); jsou harakterizovány pøíslu¹né významy slov. Omezený seznam obenýhsémantikýh rolí (jako Agent, Patient, Goal, Theme, Instrumant apod.) je nahrazen séman-tikými rolemi spei�kými pro jednotlivé ráme (napø. `Speaker', `Addressee', `Message' a`Topi' u ráme `Speaking')Pro jednotlivé sémantiké ráme jsou urèeny mo¾né zpùsoby, jakými jednotlivá doplnìnímohou splòovat sémantiké a syntaktiké kombinatoriké po¾adavky pøíslu¹né lexie (napø.slovesa tell, inform a notify v pøíslu¹nýh význameh, jejih¾ ráme obsahuje sémantiké role`Speaker', `Addressee', `Message' a `Topi', mohou vyjadøovat Adresát jako pøímý objektslovesa).Zpraování jednotlivýh slov je testováno na British National Corpus6 (BNC) a dal-¹íh dílèíh zdrojíh. Jednotlivým významùm slov jsou pøiøazovány vìty z korpusu ilustrujííjejih typiké u¾ití, tyto vìty jsou sémantiky anotovány (tj. jsou urèeny slo¾ky, které vyjadøujíjednotlivé komponenty pøíslu¹ného ráme s oznaèením jmen sémantikýh rolí).Ráme mohou vytváøet hierarhie. Spei�ètìj¹í ráme dìdí vlastnosti obenìj¹íh rámù.5http://il.pku.edu.n/doubt�re/semantis/FrameNet/Projet/FrameDess.htm6http://www.hu.ox.a.uk/BNC/
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Co FrameNet obsahujeKa¾dé lexikální jednote (páru slovo - jeden jeho význam), která nese valenèní po¾adavky,jsou pøiøazeny následujíí informae:� pøíslu¹nost k urèitému sémantikému rámi; rùzné lexie jednoho slova (lexému) tvoøílexikální jednotky, které mohou patøit do rùznýh sémantikýh rámù (napø. slovesoargue patøí jednak do ráme `Quarreling', jednak do ráme `Reasoning');� sémantiké role, tzv. `frame elements' (FE) pøíslu¹ného sémantikého ráme (v pøípadì`Quarreling' napø. `Interloutors', `Topi' atd.);� mo¾né realizae elementù ráme (na základì vìt z BNC);� "svázání" (`binding') jednotlivýh elementù sémantikého ráme s obenými rámi, je-jih¾ vlastnosti dìdí (napø. FE z ráme `Quarreling' dìdí nìkteré vlastnosti obenéhoráme `Conversation', jiné vlastnosti se pøená¹ejí z obeného ráme `Diasagreeing').2.5 Databáze LCSLCS7;8 (`Lexial Coneptual Struture') byla navr¾ena jako jazykovì nezávislá sémantikáreprezentae umo¾òujíí zahytit význam predikátù a sémantiku propozi ([Jakendo�,1990℄,[Jakendo�,1983℄). Lingvistiká perspektiva LCS, její úzký vztah k syntaxi umo¾òuje vybu-dovat obsáhlý systém sémantikýh kompozièníh pravidel. Dovoluje klasi�kovat slovesa narùznýh úrovníh granularity.Základní harakteristikaZákladními elementy LCS jsou koneptuální kategorie, sémantiká pole a primitivní prvky(`primitives').Koneptuální kategorie. Koneptuální kategorie harakterizují jednotlivé lexikální jed-notky. Mezi nejdùle¾itìj¹í koneptuální kategorie (také nazývané `oneptual POS') patøínapø. `thing', `event', `state', `plae', `purpose', `manner' èi `time'. Kategorie jsou pøiøazoványna základì kontextu (napø. after [time the meeting℄, ale [event the meeting℄ will be held atnoon). Mohou tvoøit hierarhie { napø. koneptuální kategorie `thing' zahrnuje spei�ètìj¹í`human', `animal' a `objet'.Koneptuální primitivní prvky. Velký poèet koneptù je pokryt velmi malým po-ètem koneptuálníh primitivníh prvkù { hlavní jsou `BE' (reprezentuje `state') a `GO'(`event'), dále napø. `STAY' (`BE'+`duration'), `CAUSE', `EXCH' (výmìna) èi `ORIENT'(orientae objektu). Druhý typ koneptuálníh primitivníh prvkù popisuje pøedlo¾ky (`AT',`ON', `FROM', `UNDER', `VIA' . . . )Sémantiká pole. Hlavními sémantikými poli LCS jsou `loalization' (+lo), `time'(+temp), `possession' (+poss) a `harateristis of entity, properties' (+har,+ident). Pri-mitivní prvky mohou vytváøet pole, napø. 'GO'+lo popisuje zmìnu místa, 'GO'+har;+identzmìnu vlastností (napø. váhy, barvy).7http://umias.umd.edu/~bonnie/LCS Database Doumentation.html8http:// www.il.pi.nr.it/EAGLES96/rep2/node10.html14



Centrálním pojmem LCS je konept pohybu `motion' { primitivní prvky reprezentujíí`loalization' a `movement' mohou být pomoí analogie a generalizae pøeneseny na jiná sé-mantiká pole.Slovesné tøídy zalo¾ené na LCS vzoríh (`LCS patterns')LCS zahyuje sémantiku sloves jako kombinai sémantiké struktury (orientovaný graf s ko-øenem a uzly nesouími primitivní prvky a pole) a sémantikého obsahu (spei�kovaný kon-stantami). Sémantiká struktura je harakteristiká v¾dy pro v¹ehna slovesa jedné sémantikétøídy, sémantikým obsahem se slovesa mohou li¹it.Lexikální jednotka reprezentujíí sloveso je tedy orientovaný graf s koøenem, který neseinformai o subjektu, argumenteh (objekteh) a modi�kátoreh (`modi�ers') a o jejih obliga-tornosti. Dále jsou uvedena omezení na koneptuální kategorii ka¾dého doplnìní a tematikárole, kterou zaplòuje.Pøíklad: lexikální jednotka pro sloveso ut down (=sní¾it)(at_on lo (* thing 1) (* thing 2)((* [on℄ 23) lo (*head*) (thing 24))(ut+ingly 26)(down+/m))Vysvìtlivky: ACT ON primitivní prvek, v poli loation;subjekt { thing, tématiká role "agent" (=1);jediný argument { thing, tématiká role "theme" (=2)23=MOD-LOC èástie uvádìjíí místo, zde pøedl. on24= MOD-LOC èástie uvádìjíí místo, nevy¾adována slovesemposlední dva uzly - zpùsob "loational at on", tedy utting in a downward mannerPøíklad: LCS pro vìtu United States ut down (the) quota.(at_on lo (us+) (quota+)((* [on℄ 23) lo (*head*) (thing 24))(ut+ingly 26)(down+/m))LCS rozli¹uje logiké argumenty (ag, exp, th, sr, goal, info, per, lo,poss, time, prop) alogiké modi�kátory (mod-poss, ben, instr, purp, mod-lo, manner, mod-prop), které ozna-èuje mnemotehnikými znaèkami (`labels').Pøíklad: sloveso ut down: ag th,mod-lo(on)(podtr¾ítko ' ' znamená obligatornost, èárka ',' fakultativnost, v závore je uvedená pøedlo¾ka,kterou doplnìní vy¾aduje)2.6 English Verb Classes and AlternationsLevinová se v [Levin,1993℄ soustøedila na vytvoøení sémantikýh tøíd anglikýh sloves. Vy-hází z hypotézy, ¾e syntaktiké hování slovesa je sémantiky determinované, resp. nìkteré15



sémantiké rysy sloves mají výraznou souvislost s jejih syntaktikým hováním. Tuto hypo-tézu dokládá na velkém mno¾ství anglikýh sloves (a 3200), kdy syntaktiká kritéria vedlak vytvoøení sémantiky homogenníh tøíd.Úhelným kamenem pøi popisu syntaktikýh vlastností sloves u Levinové je pojem al-ternae, která zahyuje zmìnu argumentové struktury sloves, její transformai. Zajímají jizmìny v argumentové struktuøe. De�novala elkem 79 alternaí v angliètinì. Navr¾ený sou-bor alternaí není jazykovì univerzální. Ka¾dý jazyk má vlastní spei�ký systém alternaí,pøesto se v urèitýh jazyíh mohou naházet alternae podobné. Angliètina je harakterizo-vána vysokým poètem alternaí.Na základì poètu a druhu alternaí, do kterýh slovesa dané tøídy vstupují, Levinovákonstituuje sémantiké tøídy. Slovesa stejné sémantiké tøídy musí vstupovat do stejnéhopoètu i druhu alternaí.Levinová operuje pouze s pojmy argumentová struktura a subjekt a objekt. Ne-pøisuzuje jim ¾ádné role. V nìkterýh zela zøejmýh pøípadeh harakterizuje sémantikuargumentù pojmy jako agent, instrument, místo apod. Tìhto pojmù neu¾ívá systematiky,sna¾í se jimi pouze ozøejmit povahu argumentù vstupujííh do urèité alternae.Pøíklady: slovesa break, ut, hit, touh patøí mezi slovesa tranzitivní, mají dva argumenty -subjekt a objekt:. Margaret ut the bread.. Janet broke the vase.. Terry touhed the at.. Carla hit the door.Pouze ut a break vstupuje do tzv. støední alternae (jeden z typù tranzitivní alternae):. The bread uts easily.. Vase breaks easily.. *Cats touh easily.. *Door frames hit easily.Slovesa ut a hit se mohou objevit v konativníh alternaíh (opìt podtyp tranzitivníhalternaí), zatímo break a touh nikoli:. Margaret ut at the bread.. Carla hit at the door.. *Janet broke at the vase.. *Terry touhed at the at.Dal¹í alternae, body-part possessor asension jsou shopná v¹ehna slovesa kromì break:. Margaret ut Bills arm. - Margaret ut Bill on the arm.. Terry touhed Bills shoulder. - Terry touhed Bill on theshoulder.. Carla hit Bills bak. - Carla hit Bill on the bak.. Janet broke Bills �nger. - *Janet broke Bill on the �nger.Daná slovesa tak vykazují vzhledem k vý¹e zmínìným alternaím jiné hování. Ka¾dé z tìhtosloves se øadí do jiné sémantiké tøídy spoleènì se slovesy shopnýh vytváøet stejné druhy apoèty alternaí.Pøíklad: Sémantikou tøídu sloves kontaktu, podtyp dotek, (napø. slovesa aress, graze, kiss,nudge, pat, pinh, prod, sting, tikle, touh, stroke) vymezuje Levinová s pou¾itím mo¾nosti16



nebo nemo¾nosti (*) alternaí takto (jako ukázková vìta slou¾í Carrie touhed the at.):1. *With / Against Alternation:. *Carrie touhed the stik against the at.. Carrie touhed the at with the stik.(Do tohoto typu alternae mohou vstupovat jen slovesa se tøemi argumenty, které lzeharakterizovat jako `agent', `místo', `nástroj'. Agent je v¾dy subjekt, ostatní jsou ob-jekty. Agent hýbe nástrojem tak, aby nástroj ve¹el do kontaktu s urèitým místem.)2. *Through / With Alternation:. *Carrie touhed the stik through / into the at.. Carrie touhed the at with the stik.(Do této alternae vstupují opìt tøíargumentová slovesa: `agent', `místo', `nástroj'. Agentpohybuje nástrojem tak, aby nástroj nejen ve¹el do kontaktu s místem, ale aby do místavniknul.)3. *Conative Alternation:. Carrie touhed the at.. *Carrie touhed at the at.(Konativní alternae je podtyp tranzitivní alternae. Objekt tranzitivní konstruke sestává v netranzitivní konativní konstruki objektem uvozeným pøedlo¾kou at. Tato al-ternae se vyskytuje u sloves pohybu a kontaktu.)4. Body{Part Possessor Asension Alternation:. Carrie touhed him on the shoulder.. Carrie touhed his shoulder.(V této alternai je mo¾né vyjádøit èást tìla a jeho "vlastníka" dvìma zpùsoby: "vlast-ník" je pøímým objektem slovesa a jeho èást tìla je pak uvozena prepozií s významemmísta, anebo je èást tìla pøímým objektem slovesa a "vlastník" v genitivu, popø. jevyjádøen jako pøivlastòovaí zájmeno)5. . *Causative Alternation:. Carrie touhed the at.. *The at touhed.(Kauzativní alternae má nìkolik podtypù. Vyskytuje se u sloves, která mohou být u¾itatranzitivnì a netranzitivnì s akentem na pøíèinu.)6. *Middle Alternation:. Carrie touhed the at.. *That at touhes easily.(Tuto aternai tvoøí tranzitivní a netranzitivní u¾ití slovesa. Netranzitivní varianta"støední konstruke" je harakteristiká nepøítomností agentu, av¹ak pøítomností ad-verbiálního èi modálního elementu.)7. *Instrument Subjet Alternation:. Carrie touhed the fene with a stik.. *The stik touhed the fene.(Subjekt a jeden z objektù mohou být harakterizovány jako instrumenty. Jedna vari-anta obsahuje oba "instrumenty", zatímo druhá varianta pouze "bezprostøední" ná-stroj.) 17



8. Unintentional interpretation not available:a. Reexive Objet:. Carrie touhed herself.b. Body-Part Objet:. Carol touhed her hair.(Do této alternae vstupují slovesa se "zvratným objektem".)9. *Resultative Phrase:. *Carrie touhed the door open.10. Zero-related Nominal:. a touh / *give a touh � a pat / give a patSlovesa patøíí do tøídy sloves kontaktu dotekem neimplikují náraz. Vyskytuje se u nihmen¹í mno¾ství alternaí ne¾ u sloves kontaktu nárazem, napø. není mo¾ná konativní alter-nae.Levinová slovesa tøídí do sémantikýh tøíd na základì druhu a poètu alternaí, kteréjsou pro nì harakteristiká. Slovesa v takto vytvoøenýh slovesnýh tøídáh sdílejí nejenstejné syntaktiké vlastnosti vzhledem k daným alternaím, ale i nìkteré sémantiké rysy. Nazákladì klasi�kae sloves dle alternaí vznikají sémantiky koherentní slovesné tøídy. Levinovájih vyèleòuje zhruba 48; poèet v¹ak je nepøesný, proto¾e ka¾dá tøída obvykle obsahuje dal¹ípodtøídy.2.7 PropBankCílem projektu Proposition Bank9 (PB, [Kingsbury et al.,2002℄,[Kingsbury,Palmer,2002℄) jepøidat rovinu sémantiké anotae do slo¾kovì anotovaného korpusu Penn Treebank10, pøesnìjiøeèeno do jeho èásti, která obsahuje texty z Wall Street Journal o elkové velikosti zhrubamilion slov.V souèasnosti jsou v rámi PB anotovány pouze slovesné predikáty. Pro daný predikát(sloveso) je nejprve tøeba rozli¹it jednotlivé významy (senses), ve kterýh ho lze pou¾ít. Ar-gumenty slovesa v jednotlivýh význameh jsou oèíslovány od Arg0 do Arg5. \Modi�kátory"(modi�ers) slovesa jsou oznaèovány jako ArgM a dále tøídìny na LOC (loation), TMP (time),MNR (manner), DIR (diretion), CAU (ause), NEG (negation marker), MOD (modal verb),EXT (extent), PRP (purpose), ADV (general-purpose modi�er).Anotae dat z Penn Treebank pak spoèívá v tom, ¾e pro ka¾dé sloveso v textu je vybránjeden z jeho významù a jeho argumentùm a modi�kátorùm (terminály slo¾kového stromu)jsou pøiøazeny vý¹e uvedené znaèky. Sloveso samo obdr¾í znaèku rel. Zjednodu¹ený pøíkladanotae:He was drawing diagrams and skethes for his patron.Arg0: heRel: drawingArg1: diagrams and skethesArg2-for: his patron9http://www.is.upenn.edu/~ae/10http://www.is.upenn.edu/~treebank/ 18



Kromì takto anotovanýh textù vznikají soubì¾nì tzv. Frames Files, o¾ je v podstatìobdoba valenèního slovníku. V nih jsou shromá¾dìny v¹ehny významy jednotlivýh slovess popisem a pøíklady. Argumenty jsou u jednotlivýh významù slovesa setøídìny podle toho,jak èasto se vyskytovaly v nìjakém vzorku textu nebo jak jsou sémantiky významné. Ka¾dýargument dostane naví mnemonikou znaèku, která popisuje jeho roli. Èíslo argumentu anijeho znaèka nemají spoleèný (\globální") význam pro elý slovník, ale jen pro jednotliváslovesa nebo nejvý¹e tøídy sloves. Arg2 u jednoho slovesa nemusí mít stejnou roli jako Arg2u jiného, mnemonikou znaèku hitter u Arg0 slovesa hit lze zase stì¾í pou¾ít je¹tì nìkde jinde.Takto vypadá v PB záznam pro první význam slovesa go (slovesa zpraovaná v PB jsouvolnì pøístupná na Internetu11):Roleset go.01 "motion":Roles:Arg1:entity in motion/goerArg2:extentArg3:start pointArg4:end pointArgM-LOC:mediumArgM-DIR:diretion (usually up or down)Examples:start and end points (-)What flights go from Seattle to Boston via Minneapolis?Arg1: what flightsREL: goArg3-from: SeattleArg4-to: BostonArgm-LOC: via Minneapolisextent (-)Imports have gone down 33%Arg1: ImportsArgM-DIR: downArg2-EXT: 33%extent and end point (-)Woolworth went up 1 3/4 to 59 1/2.Arg1: WoolworthREL: wentArgM-DIR: upArg2-EXT: 1 3/4Arg4-to: 59 1/2with diretion (-)A~lot of people would like TRACE to go bak to 1970.Arg1: TRACE -> a lot of people11http://www.is.upenn.edu/~otton/gi-bin/pblex fmt.gi19



Japonská strana slovníku role (propojení) Angliká stranaiku1 go1S1 ga N1 NPagent, vehile, animal SubjS2 ni e made PP-road, -rail, theatre N3 to Aplaes, plaeS3 kara yori PP-road, -rail, N4 from Aplaes, plaeiku2 go2S1 ga N1 NPagent, vehile, animal SubjS2 ni e made PP-road, -rail, theatre N8 along/around Aplaes, plaeObrázek 2.5: Slovníkový záznam pro japonské sloveso iku podle [Bond,Shirai,1997℄REL: goArgM-DIR: bakArg4-to: 19702.8 Japonsko-angliký valenèní slovníkPro potøeby projektu ALT-J/E (Automati Language Translator - Japanese to English) bylvytvoøen rozsáhlý angliko-japonský valenèní slovník ([Bond,Shirai,1997℄). Slovník obsahujepoloautomatiky vytvoøené valenèní ráme pro nejménì 16 000 japonskýh sloves, ráme prodal¹í tisíe sloves byly pøidávány automatiky. Slovníkové polo¾ky se skládají z predikátu,jednoho nebo víe prvkù ráme (`ase slots') a informae o modalitì. Na japonské stranì jepro ka¾dý prvek ráme spei�kována syntaktiká forma a sémantiká omezení.Syntaktiká forma je urèena jako typ slo¾ky: klauze, jmenná slo¾ka nebo adverbium.U jmennýh slo¾ek je uvedena èástie, se kterou se slo¾ka mù¾e vyskytovat (`Partiles area losed lass of post-positional ase markers that mark Japanese noun phrases').Záznamy v obou jazyíh jsou provázány pomoí pádovýh rolí (`ase-roles', `deep a-ses', `theta roles'). Ve slovníku je pou¾it tento seznam rolí12: N1 (Agent), N2 (Objet-1), N3(Objet-2), N4 (soure), N5 (Goal), N6 (Purpose), N7 (Result), N8 (Loative), N9 (Reipro-al), N10 (Quotative), N11 (Material), N12 (Cause), N13 (Instrument), N14 (Means), QUANT(Quantity), TIME (Time), ADV (Adverb), TN1 (Time-position), TN2 (Time-soure), TN3(Time-goal).Ukázka slovníkového záznamu pro sloveso iku je na obrázku 2.5.Autoøi pøipou¹tí, ¾e ve slovníku vzniká nìkolik typu nekonzistení, napøíklad:There are also problems aused by the onation of the degree of valeny (howlosely related the ase-element is to the verb) and the ase-role. The ausative-ase . . . in a verb suh as tazuneru \visit" is obligatory, so should be marked with12V projektu ALT-J/E se pou¾ívá 24 rùznýh rolí, ve slovníku jen 14.20



N2, but should be loative, whih alls for N8. Due to this onit in the de�nition,some verbs of this type are marked as N2, and some N8. . .2.9 \Smolenská databáze slovesnýh pøíznakù"V kolektivní prái [Silnikij et al.,1999℄ je popsána databáze slovesnýh pøíznakù, která vzni-kala v rámi komplexního výzkumu na univerzitì ve Smolensku od roku 1975. Jsou v níobsa¾ena slovesa deseti jazykù: angliètiny, franouz¹tiny, nìmèiny, ru¹tiny, armén¹tiny, tu-reètiny, arab¹tiny, indonéz¹tiny, èín¹tiny a japon¹tiny. Pro ka¾dý jazyk je zpraováno 800 a¾2250 sloves. U ka¾dého slovesa v jednotlivýh jazyíh jsou zahyeny rùzné pøíznaky. Nìkterépøíznaky se vzájemnì vyluèují (jsou v binární opozii). Pøíznakù je elkem 64 a jsou rozdìlenydo následujííh skupin:� fonetiké pøíznaky� morfologiké pøíznaky� etymologiké pøíznaky� hronometriké pøíznaky (v které etapì vývoje jazyka sloveso vzniklo)� syntaktiké pøíznaky{ tranzitivita/netranzivita{ shopnost vázat pøedmìt v jiném pádì ne¾ v akuzativu{ shopnost vázat obligatorní pøísloveèné urèení{ shopnost vázat vedlej¹í vìtu pøedmìtnou� sémantiké pøíznaky{ tématiké pøíznaky - dìlí slovesa na tøi sémantiké makrotøídy: \energetiké" (slo-vesa svázaná s pøenosem materiální energie - pohybem, fyzikálními proesy atd.),\informatiké" (slovesa odrá¾ejíí zpraování informae v psyhie èlovìka - vidìt,znát, htít), \ontologiké" (slovesa praujíí s vy¹¹í mírou abstrake){ hronostrukturní pøíznaky - odrá¾ejí mno¾ství a funkèní typ sémantikýh slo¾ek(prvkù) slovesnýh výrazù; rozli¹ují tøi hronostrukturní tøídy slovesnýh výrazù:proesiva, kauzativa, operativa.Autoøi se na základì korelae jednotlivýh pøíznakù zabývají typologií slovesnýh sys-témù.2.10 Bulharský valenèní slovníkValenèní slovník [Popova,1987℄ obsahuje asi 1000 nejèastìj¹íh bulharskýh sloves. U ka¾déhoslovesa jsou uvedeny následujíí údaje:� tranzitivita a vid� slovní popis významu 21



Obrázek 2.6: Vzorek z bulharského valenèního slovníku [Popova,1987℄.� I. ráme (argumenty, které sloveso vy¾aduje)� II. morfologiká informae o argumenteh� III. sémantiká informae o argumenteh� IV. pøíklady u¾ití slovesaRáme je popsán jako výraz, kde prvním prvkem je subjekt, pak následuje predikát,pøímý a nepøímý objekt, podøadíí klauze nebo `adjunt' predikátu. Na morfologiké rovinìje urèeno napø. to, ¾e subjekt mù¾e být podstatné jméno nebo zájmeno, na sémantiké rovinìmù¾e jméno nabývat hodnot typu osoba, zvíøe, atd.Vzorek ze slovníku je na obrázku 2.6.Slovník byl nedávno pøeveden do elektroniké XML podoby ([Balabanova,Ivanova,2002℄).
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Kapitola 3Výhozí situae pro èe¹tinuV této kapitole budou popsány dva teoretiké smìry, které byly vyvinuty pro èe¹tinu a v rámikterýh byla formálním zpùsobem popisována valene èeskýh sloves (teorie vìtnýh vzorùa funkèní generativní popis). Dále shrneme vlastnosti tøí èeskýh elektronikýh valenèníhslovníkù, které existovaly v dobì zahájení praí na slovníku VALLEX (slovník BRIEF, slovníkHany Skoumalové a Slovesa pro praxi1). V poslední èásti kapitoly jsou uvedeny dal¹í tøi zdrojelingvistikýh dat pro èe¹tinu, které lze poteniálnì vyu¾ít pøi budování valenèního slovníku(Èeský národní korpus, Pra¾ský závislostní korpus a EuroWordNet).3.1 Teorie vìtnýh vzorùTeoretiké poznatky z oblasti èeské syntaxe a sémantiky získané pøi dlouhodobém výzkumustruktur èeského jazyka, který provádìl kolektiv vedený prof. F. Dane¹em, jsou shrnuty v práiVìtné vzore v èe¹tinì ([Dane¹,Hlavsa,1987℄). Pro krátké shrnutí dané teorie zde proto vyu¾i-jeme tuto monogra�i, která zároveò pøedstavuje teoretikou základnu pro systematiký popissyntaktikýh a sémantikýh struktur (èásteènì uskuteènìný napø. ve valenèním slovníkuSlovesa pro praxi, víe viz kapitola 3.4.3):"Vìtná syntax èe¹tiny se hápe jako systémovì uspoøádaný soubor vìtnýh vzorù a pra-videl, tj. obenýh a jazykovým spoleèenstvím pøijatýh organizaèníh prinipù, podle nih¾mluvèí utváøí jedineèné výpovìdi". (s.41) Autoøi rozli¹ují formálnì gramatiký vzore (GVV)a sémantiký vzore (SVV), které spoleènì tvoøí komplexní vìtný vzore (KVV). GVV obrá¾íminimální, av¹ak úplnou syntaktikou strukturu. Jejím nenaplnìním by nevznikla grama-tiky správná vìta, podmínkou vytvoøení gramatiky správné vìty je tedy nutné obsazenív¹eh pozi GVV. Gramatiký vìtný vzore je tvoøen predikátorem (sloveso, nebo spojení ka-tegoriálního slovesa s výrazem jmenným) a funkèními poziemi, které predikátor svou valenívy¾aduje. Souhrn valenèníh shopností daného predikátoru se nazývá valenèní poteniál.Obdobou valene na sémantiké rovinì je intene. Sémantiký vìtný vzore je pak spoje-ním predikátu (významové slo¾ky predikátoru) a partiipantù, které predikát vy¾aduje svouintení (ne v¹ak nutnì v¹eh, viz dále u SF). Souhrn partiipantskýh pozi daného predi-1Slovesa pro praxi sie nejsou elektronikým slovníkem v pravém slova smyslu { jsou vydána pouze kni¾nì{, pøesto je zde uvádíme. A to nejen proto, ¾e v elektroniké podobì vznikají, ale pøedev¹ím proto, ¾e onaelektroniká pøedloha zahyuje v ka¾dém hesle expliitní logikou strukturu. Tím se li¹í napøíklad od SSJÈ,který dnes sie rovnì¾ existuje v elektroniké podobì, ale znaèky v nìm uvedené mají význam pouze proformátování textu (tuèné písmo, kurzíva atd.) 23



kátu se nazývá intenèní pole. Úplné intenèní pole predikátu lze zahytit tzv. sémantikouformulí, formule je shodná pro elé tøídy predikátù. Napø.spravovat: "vyjadøuje pøehod nìjaké entity ze stavu funkèního nepoøádku dostavu funkèního poøádku, pøièem¾ toto pøevádìní uskuteèòuje nìjaká dal¹í entita"(s.53) SF : xA((yKz)T (yKz))x � pùsobitel dìjového pøehodu, y � nositel vlastnosti, z � vlastnost, K symbo-lizuje 'mít vlastnost', T oznaèuje pøehod mezi obìma relaemi, A je relátor 'býtagentem'.Sémantikou formuli tedy mù¾eme interpretovat takto: x zpùsobuje, ¾e y, kterénemìlo vlastnost z, pøejde do stavu, kdy tuto vlastnost bude mít, tedy u vìty: Karelspravuje auto.: Karel (x) zpùsobuje, ¾e auto (y), které nemá vlastnost funkèní (z),tuto vlastnost mít bude. Stejnou sémantikou formuli by mìly napø. predikátyroz¹íøit, ohoèit.SVV je modi�kaí, která se uskuteèòuje skrze GVV; pouze ty elementy SF, které mají isvou odpovídajíí pozii v GVV, patøí do SVV.Napø. Karel rozsvítil lampu.SF : xA((yNd)T (yNd)); d � dìj, N � být nositelem.GVV: (Snom ) { VF { Sax � Snom, y � Sa (pro y, které se ve SF objevuje dvakrát, je v¹ak v GVV jen jedna pozie)Korelaí sémantikého vìtného vzore s odpovídajíím gramatikým vìtným vzoremvzniká tzv. komplexní vìtný vzore (KVV). Vý¹e uvedený pøíklad Karel rozsvítil lampu.má následujíí KVV:GVV: Snom - VF - SaSVV: agens - at. aus. - patiensAnalýza pozi GVV je zalo¾ena na protikladeh konstitutivní � nekonstitutivní aobligatorní � neobligatorní. Obligatorní pozie (taková, jejím¾ neobsazením by vzniklagramatiky nesprávná vìta) je v¾dy konstitutivní; neobligatorní pozie konstitutivní je po-teniální. Nekonstitutivní èleny (nelze ji¾ mluvit o poziíh) nepatøí ke GVV a jsou oznaèenyjako fakultativní. Ve vìtnýh vzoríh jsou tak zahyeny obligatorní pozie a pozie poten-iální (v závorkáh).Pøíklady:2 trpìt1 GVV: (Snom) { VF { (Sa)Radìji trpìt nouzi ne¾ posluhovat pánùm.2 trpìt2 GVV: (Snom) { VF { Sinstr / na SaBabièka velmi trpìla revmatismem.2 trpìt3 GVV: (Snom) { VF { SinstrDoly trpí nedostatkem praovníkù.24



2 trpìt4 GVV: (Snom) { VF { Sdat { abySENT / Sa;Sa { nevìtné vyjádøení informaeTrpìl zamìstnanùm, aby hodili pozdì do práe / jim ab-sene.2 trpìt5 GVV: (Snom) { VF { naSaBedøih trpí na dìvèata.Významnou èást práe Vìtné vzore v èe¹tinì pøedstavuje sémantiká klasi�kae predikátùzalo¾ená na protikladu "relativnì stálý stav" - predikáty statiké, nedìje (mít, obsahovat)� "pohyb, zmìna" - 1) proesy (skákat, litovat) 2) události; jde o pøehod od nìjaké situaevýhozí k situai závìrové (rozsvítit, vysvìtlit). Podrobné analýze jsou pak podrobeny tytoskupiny sloves:� slovesa pohybu napø.:2 jet GVV: (Snom) { VF { (Sinstr) { (praep S)Jan jel autem. Jel do Plznì. Jel ryhle.� slovesa manipulování napø.:2 dovést GVV: (Snom) { VF { Sa { Sdat / praep S / ADVMatka dovedla dìti do ¹kolky.2 dostat GVV: (Snom){ VF { Sa { (od Sgen)Dera dostala hezký dárek.� slovesa mluvení, my¹lení a vnímání napø.:2 øíi GVV: (Snom) { VF { o Slo { (Sdat) { Sa / ¾e SENT / relSENTTomá¹ (mu) o nìm øekl, ¾e je spolehlivý / ¾e je to lump/¾e se za války hoval dobøe / jak se hoval za války / kde seskrývá.� slovesa s obeným významem zmìny napø.:2 zmìnit GVV: (Snom) { VF { Sa { v / na SaVálka zmìnila zdravé lidi v mrzáky.� slovesa obenì pojatýh a elementárníh dìjù napø.:2 dìlat GVV: (Snom) { VF - SaV nedìli ni nedìlám.3.2 Teoretiký základ pro ná¹ slovník:Funkèní generativní popisTeoretiký základ pro vytváøení valenèního slovníku je dán Funkèním generativním popisemèe¹tiny (FGD, Funtional Generative Desription). FGD, který navazuje na tradie pra¾skélingvistiké ¹koly, se rozvíjí od 60. let 20. století (viz zejména [Sgall,1967℄, [Sgall et al.,1986℄,[Sgall,1992℄). Jde o závislostní typ formalismu, který byl navr¾en pro úèely teoretikého po-pisu struktury èeskýh vìt pomoí generativní proedury. Velmi dobøe se osvìdèuje i jako25



podklad pro analytiké proedury - FGD slou¾í jako teoretiký základ pøi budování Pra¾-ského závislostního korpusu (PDT, Prague Dependeny Treebank), tedy pro analýzu vìt nadvou rovináh vìtné stavby.Základní harakteristikou FGD je strati�kaèní pøístup k popisu jazyka - popis jazykaje rozèlenìn do nìkolika rovin. Ka¾dá z rovin je mno¾inou zápisù vìt, ka¾dá rovina má svousyntax (rùzné elementární jednotky se skládají v jednotky komplexní - jsou ve vztahu kom-pozièním (vztah C)). Nejvy¹¹í rovina odpovídá významovému plánu jazyka, nejni¾¹í plánuvýrazovému. Jednotky jednotlivýh sousedníh rovin jsou ve vzájemném vztahu formy afunke - vztahu reprezentae (vztah R; jednotka vy¹¹í roviny je funkí jednotky ni¾¹íroviny, jednotka ni¾¹í roviny je její formou).Valenèní struktura jednotlivýh lexikálníh jednotek je zahyena na rovinì hloubkovéstruktury, která odpovídá významovému plánu jazyka a zahyuje významové jednotky,jejih lexikální a morfologiké vlastnosti a vzájemné vztahy. Zápis vìty na TR je zbavenhomonymie (víeznaènosti). Z ni¾¹í roviny morfematiké se do valenèníh rámù promítámo¾né morfematiké vyjádøení jednotlivýh doplnìní (jejih morfematiká forma).FGD vyu¾ívá závislostního formalismu - vìta je zahyena jako závislostní strom, o¾je spojitý aykliký orientovaný graf s koøenem, kde do ka¾dého uzlu kromì koøene vede právìjedna hrana. Hrany stromu reprezentují vztah (syntaktiké) závislosti (podøízenosti) - za zá-vislý (podøízený) èlen se pova¾uje ten, který lze vynehat, ani¾ by vìta ztratila (syntaktikou)správnost2. Uzly stromu jsou lineárnì uspoøádány, jejih poøadí odpovídá (hloubkovému) slo-vosledu.Teorie valene byla v rámi FGD rozpraována nejprve pro slovesa jako pro entrálníjednotky vìty (viz zejména [Panevová,1974℄, [Panevová,1980℄ a [Panevová,1992℄), posléze bylastudována i valene dal¹íh slovníh druhù - substantiv a adjektiv. Zde se budeme vìnovatpouze valenèním rámùm sloves.3.3 Valenèní ráme sloves ve FGDSloveso je ve FGD, podobnì jako v jinýh popiseh, hápáno jako entrum vìty - protoje potøeba studovat v prvé øadì syntaktiké vlastnosti sloves. Pøitom je kladen dùraz naformulai ovìøitelnýh kritérií pro urèování jednotlivýh doplnìní, které tvoøí valenèní ráme,i pro urèování jejih vlastností. Tento po¾adavek je zvlá¹» podstatný, heme-li tento popisvyu¾ít pro automatiké zpraování.Jako slovesná doplnìní jsou oznaèovány výrazy (jednoduhé i komplexní), které mohourozvíjet nìjaké sloveso (v závislostní reprezentai vìty tvoøí deøinné uzly slovesa; seznamtypù doplnìní viz kap. 4.1.Slovesný valenèní ráme (v ¹irokém smyslu) je tvoøen v¹emi doplnìními, které mohoudané sloveso v daném významu rozvíjet. Dále budeme termínu valenèní ráme u¾ívat v jehou¾¹ím smyslu - slovesný valenèní ráme je tvoøen aktanty a obligatorními volnýmidoplnìními slovesa, tzv. valenèními doplnìními slovesa èi jeho valenèními èleny (jednotlivétypy doplnìní jsou popsány v následujííh odstavíh). Pøitom ka¾dé sloveso má alespoòjeden valenèní ráme, èasto ale má rámù víe. Má-li sloveso n valenèníh rámù, má alespoòn významù.2Ve dvojiíh, kde nelze vynehat ¾ádný ze èlenù, rozhoduje analogie: napø. proto¾e existují slovesa, kteránevy¾adují aktor (pr¹í), je vhodné pova¾ovat aktor v¾dy za vìtný èlen závislý na slovese26



Charakteristika valenèníh rámù spolu s mo¾nými povrhovými formami aktantù (jejihmo¾ným morfematikým vyjádøením) musí být obsa¾ena v slovníkovém hesle daného slovesa.Slovesná doplnìní se dìlí podle následujííh kritérií na aktanty a na volná doplnìní.Aktanty jsou taková doplnìní slovesa (tzv. vnitøní doplnìní, argumenty, partiipanty),která jsou harakterizována dvìma podmínkami:1. nemohou se vyskytovat víe ne¾ jedenkrát (bez koordinae nebo apozie) jako rozvitíkonkrétního slovesa;2. jejih kombinae je harakteristiká pro jednotlivá slovesa (musí být spei�kována vevalenèním slovníku).FGD na základì empirikýh zji¹tìní rozli¹uje na tektogramatiké rovinì pìt aktantù.Jsou to aktor (konatel, Agens, Ator, dále ACT), patient (zasa¾ený objekt, PAT), adresát(Addressee, ADDR), pùvod (ORIG) a výsledek (EFF). V¹eh pìt aktantù rozvíjí napø. slo-veso pøedìlat. Naopak, existují i slovesa, která ve svém valenèním rámi nemají ¾ádný aktant,napø. sloveso pr¹et.. Matka.ACT pøedìlala dìtem.ADDR loutku.PATz Ka¹párka.ORIG na èerta.EFF.. Venku pr¹í.Naproti tomu volná doplnìní (adverbiální doplnìní, adjunkty - odpovídají pøísloveènýmurèením) - napø. místa, èasu, zpùsobu, prostøedku, podmínky atd., seznam viz [Hajièová et al.,2001℄- se mohou objevovat u tého¾ slovesa víekrát a mohou rozvíjet jakékoliv sloveso (pøípadnáomezení jsou obsahové, nikoli gramatiké povahy):. V Praze se sejdeme na Hlavním nádra¾í u pokladen.. Vèera pøi¹el veèer domù pozdì.. Kvùli de¹ti musel èekat pod støehou, proto¾enemìl de¹tník.Aktanty i volná doplnìní mohou být u jednotlivýh sloves obligatorní (tj. pro danésloveso povinnì pøítomny v hloubkové struktuøe vìty) nebo fakultativní.3 Kritériem pro ob-ligatornost aktantù a volnýh doplnìní je tzv. dialogový test (viz [Panevová,1974℄). Tentotest slou¾í jako mìøítko pro obligatornost doplnìní, je-li zkoumaný èlen vypu¹tìn na povr-hové rovinì:A: Pøátelé u¾ pøi¹li.B: Kam?A: *Nevím.U¾ otázka mluvèího B signalizuje neúplnost výpovìdi mluvèího A, jeho odpovìï pak èinídialog zela deviantní (A musí vìdìt, o jakém místì mluví) - sloveso pøijít má obligatornídoplnìní smìru "kam". Jiná situae nastává u doplnìní smìru "odkud":A: Pøátelé u¾ pøi¹li.B: Odkud?A: Nevím.3Je ov¹em potøeba rozli¹ovat mezi obligatorností a nutností (povrhového) vyjádøení konkrétního doplnìní.Nìkterá obligatorní doplnìní nemusí být v¾dy realizována - øíkáme jim (obligatorní) valenèní èleny vypustitelné(napø. aktor je v èeské vìtì vypustitelný v¾dy). 27



Addressee

Effect

Origin

Actor PatientObrázek 3.1: Posouvání aktantù (`shifting').Zde je odpovìï mluvèího A zela v poøádku - sloveso pøijít nemá obligatorní doplnìní smìru"odkud". Dialogový test pomáhá urèit v¹ehna doplnìní konkrétního slovesa, která musí býtpøítomna ve vìtì, aby (vytr¾ená z kontextu) byla úplná, a tím stanovit jeho valenèní ráme.Fakultativní aktanty je tøeba odli¹ovat od v¹eobeného aktantu (General Partiipant)- v¹eobený aktant je jen zvlá¹tním pøípadem lexikálního obsazení obligatorního aktantu([Panevová,1992℄, [Panevová,Øezníèková,2001℄). Pøíkladem v¹eobeného aktantu je napø. pa-tient slovesa prodávat v následujíí vìtì:A: Soòa prodává u Bati.B: Co?A: Nevím, boty. To, o se u Bati prodává.Mluvèí A sie neví, o konkrétnì je patientem, je ale shopný ho spei�kovat (v tomto pøípadìjako urèitou skupinu výrobkù).Pro urèení aktoru a patientu FGD u¾ívá syntaktiká kritéria (v duhu pøístupu L.Tesni�era [Tesni�ere,1959℄), pro urèení dal¹íh aktantù u¾ívá kritéria sémantiká (tento pøí-stup vyu¾ívá zejména Fillmore ([Fillmore,1968℄, [Fillmore,1977℄), u nás napø. Dane¹ a Hlavsa([Dane¹,Hlavsa,1987℄). FGD vyhází z toho, ¾e se realizuje tzv. posouvání aktantù - prvnímaktantem je v¾dy aktor, druhým patient. U sloves s víe aktanty pøistupují ohledy sémantiké(viz obrázek 3.1).Má-li tedy sloveso jediný aktant, jde o aktor, slovesa se dvìma aktanty mají aktor a pa-tient; teprve u sloves se tøemi a víe aktanty se uplatòují sémantiká kritéria.Pøíklady: V následujííh vìtáh se patient posouvá do pozie aktoru (tj. aktoru odpovídádoplnìní, které by primárnì bylo vyjádøeno patientem):. Kniha.ACT vy¹la.. Jan.ACT spadl se skály.V dal¹íh vìtáh je pozie aktoru zaplnìna, do pozie patientu se posouvá adresát, efekt,nebo pùvod:. Jan.ACT oslovil Marii.PAT (na ulii).. Uèitel.ACT vyvolal ¾áka.PAT.. Petr.ACT vykopal jámu.PAT.. Z banálního nahlazení.PAT se vyvinulo záva¾né onemo-nìní.ACT.. Jan.ACT (za tu dobu) vyspìl z jinoha.ORIG v mu¾e.PAT.Následují ráme nìkolika èastýh èeskýh sloves (nejsou zde uvedeny ráme odpovídajíínìkterým okrajovým významùm;4 fakultativní èleny ráme jsou v závore). V pøíkladovýh4Indexy u sloves rozli¹ují jednotlivé ráme sloves, a tedy i jejih významy.28



vìtáh oznaèujeme i fakultativní volná doplnìní:2 hodit1 ACTPetr.ACT hodí ryhle.MANN.Choï pomalu.MANN! (ty=ACT)2 hodit2 ACT INTTMarie.ACT hodí na borùvky/na nákup/nakupovat.INTT.2 hodit3 ACT PATPetr.ACT hodí s Marií.PAT. (idiom)2 èekat1 ACT PAT (ORIG)Petr.ACT èekal od Jirky.ORIG omluvu/¾e pøijde.PAT.2 èekat2 ACT PATRodièe.ACT èekají na dítì.PAT pøed ¹kolou.LOC.Kdo.ACT èeká na dítì.PAT pøed ¹kolou.LOC?Èekej na mì.PAT pøed ¹kolou.LOC. (ty=ACT)2 èekat3 ACT PATVìøitel.ACT jim.BEN èeká s dluhem.PAT. (idiom)2 èekat4 ACT PATMarie.ACT èeká s Petrem.ACMP dítì.PAT.(idiom)2 hovoøit1 ACT (ADDR) PATPetr.ACT o tom.PAT hovoøil s pøítelem.ADDR.2 hovoøit2 ACTPetr.ACT hovoøí plynule/angliky.MANN.2 hovoøit3 ACT (ADDR) (PAT)Petr.ACT o tom/na toto téma.PAT hovoøil k publiku/na pøí-tele.ADDR (a ten ho nevnímal).2 informovat ACT ADDR PATPetr.ACT informoval rodièe.ADDR o svém návratu.PAT.2 informovat se ACT PATPetr.ACT se na nì/o nih.PAT informoval.2 jednat1 ACTPetr.ACT zaèal jednat (=konat).2 jednat2 ACT ADDR PATPetr.ACT s nimi.ADDR jedná (=vyjednává) o investi-íh.PAT. 29



2 jednat3 ACT PAT MANNUèitel.ACT jedná (=zahází) se ¾áky.PAT ¹patnì.MANN.2 jednat se ACT PATJedná se mi.ACT o prinip.PAT.2 nabízet ACT ADDR PAT (EFF)Petr.ACT jim.ADDR nabízí slu¾by.PAT za úplatu/jako úplatu/úplatou.EFF. (ale: nabízí mu auto za pakatel.EXT)2 odpovídat1 ACT ADDR (PAT) EFFPetr.ACT jim.ADDR na dotaz.PAT odpovídal, ¾e .. . .EFF(ale:odpovídal mu na jeho dotaz èiny.MEANS)Petr.ACT mu.ADDR odpovídal pravdu/¾e ...EFF2 odpovídat2 ACT PATØe¹ení.ACT odpovídá (=je ve shodì) po¾adavkùm.PAT.2 odpovídat3 ACT (ADDR) PATRodièe.ACT odpovídají (=mají odpovìdnost) za své dìti.PAT.(ale: odpovídá za ztrátu svým majetkem.MEANS)2 øíkat1 ACT (ADDR) (PAT) EFFPetr.ACT mu.ADDR øíkal o Marii.PAT, ¾e je hytrá.EFF.2 øíkat2 ACT ADDR PATPetr.ACT mu.ADDR øíkal o katastrofì.PAT2 øíkat3 ACT (ADDR) PATPetr.ACT (si) mu.ADDR marnì øíkal (=¾ádal ho) o vodu.PAT2 vyhrát1 ACT PAT (ORIG)Petr.ACT na nìm.ORIG vyhrál v kartáh.REG pìt korun.PAT.2 vyhrát2 ACT (ADDR) (PAT)Petr.ACT s ním/proti nìmu/nad ním.ADDR vyhrál zá-pas.PAT. (ale: Bu�alo s Ha¹kem.ACMP v bránì vyhráli s Pen-guins 2:0)2 zahájit ACT PATPetr.ACT zahájil shùzi.PAT projevem.MEANS.2 ¾ít1 ACTPetr.ACT ¾il v Praze.LOC.2 ¾ít2 ACT PATPetr.ACT ¾al palouk.PAT kosou.MEANS.30



V pøípadì ¾ít1, ¾ít2 nejde pohopitelnì o dva významy tého¾ slovesa, ale o homonymiidvou rozdílnýh sloves.3.4 Existujíí elektroniké valenèní slovníky3.4.1 Valenèní slovník povrhovýh realizaí ve formátu BRIEFSlovník valenèníh rámù ve formátu BRIEF ([Pala,©eveèek,1997℄) byl pøipraven na Masary-kovì univerzitì kompilaí nìkolika ti¹tìnýh slovníkù, pøedev¹ím SSJÈ. Obsahuje asi 15 000sloves. Formát BRIEF zde popí¹eme jen struènì, podrobný popis lze nalézt v [Horák,1998℄.Lemma slovesa a jeho ráme jsou na jednom øádku a jsou oddìleny <v>. Ráme jsou od-dìleny èárkou. Ráme je posloupností prvkù ráme, které jsou oddìlené pomlèkou. Prvekráme mù¾e mít nìkolik atributù, resp. uspoøádanýh dvoji jméno atributu - hodnota atri-butu. Jméno atributu je v¾dy malé písmeno, hodnota atributu je buï velké písmeno, nebojiný øetìze uvnitø slo¾enýh závorek. Atributy jsou tyto: h (sémantiký rys),  (morfologikýpád), r (pøedlo¾ka), s (klauze nebo in�nitiv), e (negae klauze), i (idiom), v (jiná omezení),z (komentáø).Vzorek valenèníh rámù ve formát BRIEF (slovník nemá rozhraní, které by "zpøíjemòo-valo" ètení pro èlovìka:bì¾et <v>hT2r{z},hT2r{do},hT4r{na},hPT3r{ke},hPT4r{pro},hPT7r{za},hT2r{kolem},hP3r{proti},hP3r{proti},hT4r{o},hT4z{motor pravidelnì}bièovat <v>hPT4bídaèit <v>hP4,hP4-hT7bídaèit se <v>biflovat <v>hT4,hT2r{z},hT4r{na},hT4-hT2r{z},hT4-hT4r{na}biflovat se <v>hT4,hT2r{z},hT4r{na},hT4-hT2r{z},hT4-hT4r{na}bilanovat <v>hT4bílit <v>hT4,hT4-hT7biømovat <v>hP4bít <v>hPT4,hPT4-hT7,hP6r{po},hT4r{na},hT7-hT4r{o},hT7-hT2r{do}bít se <v>hPT7r{s},hPT7r{s}-hT3r{kvùli},hP7r{s},hT4r{o},hP7r{s}-hT4r{o},hPT4r{za}blábolit <v>hT4,hT6r{o},hT4-hT6r{o}Slovník BRIEF byl (alespoò podle informaí autorù) prvním dostupným slovníkem, kterýzahyoval syntaktiké hování èeskýh sloves, byl svým formátem vhodný pro poèítaèovévyu¾ití a mìl dostateèné pokrytí, tak¾e umo¾òoval masivní automatikou analýzu èeskýhvìt.Slovník vyhází z morfematiké realizae slovesnýh doplnìní, a touto konepí je silnìomezen:� Pro ka¾dé sloveso slovník poskytuje pouze informai o mo¾nýh kombinaíh foremslovesnýh doplnìní.� Jednotlivá doplnìní sie nesou informai o sémantikýh ryseh (napø. osoba, vì, vlast-nost, mno¾ství, místo, èas), není jim v¹ak pøiøazena informae o hloubkové roli ('seman-ti role').� Morfematiké varianty jednotlivýh doplnìní se zahyují jako rùzné ráme5.5Výjimkou jsou jen varianty idiomù a frazémù, které jsou oddìleny symbolem |.31



� Také zahyení fakultativnosti mù¾e být pøedmìtem výhrad - obsahuje-li sloveso vesvém rámi fakultativní doplnìní, ve slovníku BRIEF se tento ráme rozpadne do dvourámù, s pøíslu¹ným doplnìním a bez nìj. Podobnì i pro v¹eobené aktanty. To ov¹emznamená, ¾e ráme sloves nekorespondují s jednotlivými významy polysémníh sloves.Pøíklad: zpraování slovesa bránit ve slovníku BRIEF:bránit<v>hT3,sI,hP3-sUeN,hP3-hT6r{v},hPT4,hPT4-hPT3r{proti},hPT4-hPT7r{pøed}Po pøepsání do srozumitelnìj¹í podoby by soubor rámù vypadal takto:(1) bránit nìèemu(2) bránit inf.(3) bránit nìkomu, aby.. .(4) bránit nìkomu v nìèem(5) bránit nìkoho(4)/nìo(6) bránit nìkoho(4)/nìo proti nìkomu/nìèemu(7) bránit nìkoho(4)/nìo pøed nìkým/nìèímPro srovnání uvádíme, jak je sloveso bránit zpraováno v SSJÈ a ve VALLEXu:SSJÈ:bránit1 koho, o; o, koho proti komu, èemu, pøed kým, èímbránit2 komu, èemu; komu v èem, inf.VALLEX:2 ACT(1) PAT(4) EFF(pøed+7,proti+3)Brání mìsto pøed ©védy, proti útokùm.2 ACT(1) ADDR(3) PAT(v+6,Inf,aby)Bránil mu v tom v¹emi silami. Brání mu pøijít.2 ACT(1) PAT(3) Brání jejih ¹tìstí.3.4.2 Czeh syntati lexionÈeský syntaktiký lexikon ([Skoumalová,2001℄, [Skoumalová,2002℄) obsahuje zpraování asi15 000 èeskýh sloves. K takovému zpraování vytvoøila Hana Skoumalová ¹irokou teoretikouzákladnu v rámi své disertaèní práe, a vymezila tak podrobná pravidla pro zápis vlastnostísloves zejména v oblasti reexivity, diateze a kontroly. Autorka vyhází ze slovníku BRIEF,pro pøiøazení funktorù jednotlivým èlenùm ráme vyvinula algoritmus; výstup poslou¾il prozkoumání mo¾ností automatikého zpraování materiálu. V zápisu slovesného ráme �gurujítyto informae: rod, reexivita, subjekt (pokud ho sloveso vy¾aduje), funktory, gramatémy,diateze.Pøíklad: záznam pro sloveso brzdit:brzdit R--s[i1℄1(hPT1)2[hPT4℄%$Vysvìtlivky:
32



R aktivní rod-- nezaplnìná pozie pro re. èásties[i1℄ inherentní subjekt v pozii oznaè. 11, 2 aktanty (1 { Ator, 2 { Patiens)h sém. rysy daného doplnìní: P { osoba, T { vì, zvíøe pádový tvar% mo¾nost vytvoøení opisného pasiva$ mo¾nost vytvoøení reexivního pasivaAutorka slovníku se vyrovnává s omezeními zdrojového slovníku BRIEF, který dále au-tomatiky zpraovává. Proedury, které pou¾ívá, jsou vytvoøeny na základì lingvistikýhpozorování o prototypikýh formáh jednotlivýh doplnìní a jejih mo¾nýh kombinaíh:� Ve výsledném slovníku jsou slouèeny ráme, které byly oznaèeny jako varianty jedinéhoráme (varianty morfematikého vyjádøení i ráme, které jsou ve zdrojovém slovníkuzdvojeny kvùli fakultativnosti nìkterého doplnìní, pøíp. kvùli v¹eobenému doplnìní).� Pro èást slovesnýh doplnìní byly pøidány odhady jejih hloubkovýh rolí.Výhodou tohoto pøístupu je konzistentní zpraování velkého mno¾ství sloves, o¾ je nutnápodmínka pro dal¹í vyu¾ití slovníku v NLP, a pomìrnì spolehlivé výsledky pro nepøíli¹ slo¾itáslovesa (slovesa s jedním nebo nìkolika málo významy). Nutno øíi, ¾e v absolutníh èísleh(tj. elkový poèet sloves v èe¹tinì) taková slovesa tvoøí vìt¹inu.Zùstává otevøenou otázkou, zda vùbe lze dostateènì spolehlivì automatiky zpraovati slovesa s mnoha významy, která pokrývají velké proento sloves v bì¾nì zpraovávanýhtexteh.Hlavní problémy, které se vyskytují v souèasné verzi slovníku:6� Algoritmus pro vyèleòování jednotlivýh valenèníh rámù podstatným zpùsobem pøi-spívá k správnému odhadu jednotlivýh rámù slovesa, není v¹ak v¾dy zela spolehlivý.Pøíklad: bránitbránit <v>[hT3|sI℄ (pozn: bránit nìèemu | bránit dìlat)bránit <v>[hP3℄-[sUen|hT6r{v}℄ (pozn: bránit nìkomu v nìèem | bránit nì-komu, aby . . . )bránit <v>[hPT4℄-[hPT3r{proti}|hPT7r{pøed}℄ (pozn: bránit nìkoho/nìo protinìkomu/nìèemu | bránit nìkoho/nìo pøed nìkým/nìèímDoplnìní v in�nitivu pøiøazené do prvního ráme patøí do druhého ráme.� Pøístup zalo¾ený na mo¾nýh kombinaíh morfematikýh forem nedovoluje vyèlenitvýznamy s toto¾nou valení (to ale neumo¾òuje ani zdrojový slovník).Pøíklad: sloveso absolvovatBRIEF:absolvovat <v>hT4 (absolvovat nìo)Skoumalová:absolvovat R--s[i1℄1(hPT1)2[hT4℄%$ (nìkdo/nìo absolvoval nìo)SSJÈ:6Slovník se dále vyvíjí, komentujeme verzi popsanou v [Skoumalová,2001℄.33



absolvovat1 . . . o absolvovat ¹kolu (= dokonèit ¹kolu)absolvovat2 . . . o absolvovat shùzi (= zúèastnit se shùze)VALLEX:2 ACT(1) PAT(4) absolvovat studium (= zakonèit)2 ACT(1) PAT(4) absolvovat operai (= za¾ít)� Na základì vyvinutého algoritmu lze urèit hloubkovou strukturu pouze u nìkterýhrámù, pøíp. jen u èásti doplnìní, a to ne v¾dy zela spolehlivì.7Pøíklad:pùsobit R--1[hPT1℄2CI[hT7℄2A[hPT4r{na}℄&(nìkdo/nìo.ACT pùsobí na nìkoho/nìo.??? nìèím.???)Neodhaleno, ¾e pøedlo¾ková skupina na+4 vyjadøuje patient, instrumentál volné dopl-nìní nástroje (MEANS).pùsobit R--1[hPT1℄2[hT4℄3[hP3℄&(nìkdo/nìo.ACT pùsobí nìkomu.ADDR nìo.PAT)Neúplné vyèlenìní ráme, potøeba doplnit formu pro patient (klauze uvozená ¾e, aby).pùsobit R--1[hPT1℄2P[sU℄2JR[hT4r{jako}℄&(nìkdo/nìo.ACT pùsobí jako nìo.???, aby.???)Ráme je potøeba zmìnit na Ator (Nom) Patient (jako+Nom); doplnìní vyjádøenéklauzí patøí k druhému rámi.3.4.3 Slovesa pro praxiValenèní slovník Slovesa pro praxi [SPP℄ obsahuje detailní analýzu 767 nejèastìj¹íh èeskýhsloves. Obsah slovníku ètenáøi pøiblí¾íme pøíkladem zpraovaného hesla (obrázek 3.2) a krát-kým úryvkem z pøedmluvy slovníku:Valenèní poteniál ka¾dého vìtného predikátu má v na¹em slovníku tøi (vzájemnìsouvisejíí) roviny prezentae: obený vzore, expliitní vzore a morfologiko-syntaktikou analýzu obsazení jednotlivýh valenèníh pozi, k ní¾ se pøidává je¹tìslo¾ka sémantiká: informae o selektivníh sémantikýh ryseh èi tendeníh,které omezují výbìr konkrétníh výrazù urèenýh obsadit valenèní pozie. V¹ehnyúdaje jsou pak dolo¾eny v pøíkladové èásti.Autoøi rozli¹ují asi 50 selektivníh sémantikýh rysù (pøípustné jsou i nìkteré jejih kom-binae). Pro ilustrai jih zde nìkolik uvedeme:� anim { ¾ivé bytosti� ir { irkumstantnost, okolnostní urèení� oll { kolektivnost� �n { �nalita, úèelovost, ílenost, ílovost� med { médium, prostøednitví, prostøedek (nemateriální)7Z elkového mno¾ství rámù má pøibli¾nì jedna tøetina jednoznaènì pøiøazeny v¹ehny hloubkové role.34



ØÍDIT SE ned.I. ,dodr¾ovat, zahovávatVal 1 { VF { Val 2 { Val 3nìkdo { se øídí { nìèím/podle nìèeho/podle nìkoho{ pøi nìèem/v nìèemVal 1: S nom [hum > oll, instit℄Val 2: S instr / podle S gen [opus, inform, sit U med℄// podle S gen [hum℄ // tím, o SENTVal 3: pøi, v S lo [sit℄Iluminátoøi kodexù se øídili pøi poøizování barev pevnýmipøedpisy. { Kolumbus se pøi své plavbì øídil podle mapy PavlaTosaneliho. { Sibelius se ve své tvorbì øídil jen vnitønímhlasem. { Èlovìk se v ¾ivotì neøídí jen vùlí nebo rozumem. {V takovýh situaíh se øídím pøedev¹ím vlastním instinktem.== Øídím se v man¾elství tím, o mi radíval kdysi mùjote. { Tvùj kamarád není smìrodatný, podle nìj se v ¾ivotìrozhodnì neøiï. { Mìstký úøad se pøi vydávání stavebníhopovolení øídí pøíslu¹nou vyhlá¹kou.Té¾: Val 1 { VF { Val 2 Bylo tøeba, abz se v¹ihni ès.obèané na¹ími zákony øídili a je respektovali. { Tím návodemse neøiï, je k nièemu. { Domovní samospráva se øídí pokynypøedstavenstva dru¾stva.II. ,být usmìròován'Val 1 { VF { Val 2nìo { se øídí { podle nìèeho/nìèímVal 1: S nom [sit℄ v [qual℄Val 2: podle S gen / S instr [inform, sit U med℄Systematikými pokusy byla nalezena nìkterá pravidla, podlenih¾ se øídí vznik spekter. { Lidské jednání se øídí pøedsta-vami. { Výroba se bohu¾el je¹tì v¹ude neøídí poptávkou. {Formy boje se øídily potøebami úèinného vedení války protiHitlerovi.Obrázek 3.2: Vzorek ze slovníku Slovesa pro praxi� mod { modus, zpùsob� opus { výtvor, výsledek lidské èinnosti, tvorby� orig { pùvod� plant { rostlina� reipro { reiproita� signum { znak, znakovost, znamení� totum { totálnost, elkovost, elek3.5 Dal¹í zdroje dat3.5.1 Èeský národní korpusÈeský národní korpus8 (ÈNK) je rozsáhlý soubor poèítaèovì ulo¾enýh textù, který slou¾í k ja-zykovému výzkumu. Pro na¹e úèely pou¾íváme jeho èást SYN2000, která obsahuje souèasné8http://unk.�.uni.z 35



èeské texty z rùznýh oblastí èe¹tiny o elkové velikosti 100 milionù slov. Korpus SYN2000 jelemmatizovaný a morfologiky oznaèkovaný.Pøi budování valenèního slovníku lze vyu¾ít korpus k rùzným úèelùm, napøíklad k urèenífrekvene jednotlivýh sloves, k vyhledávání autentikýh dokladù nìkterýh konstrukí, dálejako zdroj \inspiraèního" materiálu pøi navrhování valenèníh rámù nebo jako zdroj testo-vaího materiálu pøi jejih ovìøování. V souèasnosti také probíhají experimenty zamìøené naautomatiké extrahování valenèníh rámù z korpusu.Pøi u¾ívání korpusu ov¹em brzy narazíme na pøeká¾ky zpùsobené tím, ¾e vìta v korpusuje jen lineární posloupností slov a znaèek a není nad ní postavena ¾ádná struktura. V ÈNKnelze napøíklad spolehlivì formulovat ani tak jednoduhý dotaz jako \najdi v¹ehny vìty, vekterýh je sloveso hovat se (ale ne hovat)". V podobnýh pøípadeh by byl nadìjnìj¹ímzdrojem pøedev¹ím Pra¾ský závislostní korpus (viz dal¹í kapitola).3.5.2 Pra¾ský závislostní korpusPra¾ský závislostní korpus9 (Prague Dependeny Treebank, PDT) je dlouhodobý výzkumnýprojekt, jeho¾ ílem je komplexní anotae èásti ÈNK. PDT vyu¾ívá jako teoretiký základFunkèního generativního popisu (viz kapitola 3.2).Anotaèní shéma je rozdìleno na tøi úrovnì:1. morfologiká anotae - ke ka¾dému slovu je pøiøazeno lemma a morfologiká znaèka,obsahujíí hodnoty morfologikýh kategorií,2. analytiká anotae - pro ka¾dou vìtu je vytvoøen tzv. analytiký strom odpovída-jíí závislostnì popsané povrhové syntaxi vìty; ka¾dému uzlu je pøiøazena analytikáfunke,3. tektogramatiká anotae - pro ka¾dou vìtu je vytvoøen tzv. tektogramatiký stromodpovídajíí hloubkové struktuøe vìty; ka¾dému uzlu je také pøiøazen funktor.Pøíklad analytikého a tektogramatikého stromu je na obrázku 3.3.Data z PDT lze z hlediska zkoumání valene pou¾ít podobnì jako data z ÈNK (materiálpro inspirai, testování, extraki . . . ), anotae na analytiké a zejména potom na tektogra-matiké rovinì má v¹ak øadu pøedností.Analytiká rovina PDT.Výhody analytikého znaèkování PDT:� Odpadá problém s urèováním elého lemmatu slovesa u vìt s reexivní slovesnou formou.Je-li se ve vìtì souèástí reexiva tantum, na analytiké rovinì visí pod slovesem uzels formou se a analytikou funkí AuxT.� Kandidáty na valenèní doplnìní daného uzlu staèí hledat mezi pøímými potomky uzlua potomky, které od rodièe dìlí jen koordinaèní a apozièní uzly (zde je ov¹em tøebarozli¹it argument koordinae od spoleèného rozvití koordinae).� Skupinu kandidátù na valenèní doplnìní lze tøídit podle hodnoty analytiké funke -uzel s analytikou funkí Sb prototypiky odpovídá aktoru, uzly s analytikou funkíObj by mìly odpovídat aktantùm a uzly oznaèené Adv by mìly reprezentovat volnádoplnìní.9http://kl.m�.uni.z 36
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Obrázek 3.3: Pøíklad analytikého (a) a tektogramatikého (b) stromu pro vìtu: Mihálkováupozornila, ¾e zatím je zbyteèné podávat na správu ¾ádosti èi ¾ádat ji o podrobnìj¹í informae.37



Pøi pokuseh o automatikou extraki valenèníh rámù z PDT bude jedním z hlavníhproblémù jeho malá velikost10. V souèasné dobì öv¹em existuje nìkolik parserù, které nadmorfologiky analyzovanou (pøípadnì i disambiguovanou) èeskou vìtou postaví analytikýstrom. Mno¾ství správnì \zavì¹enýh" uzlù se pohybuje sie jen mírnì nad 80 %, lze ov¹emoèekávat, ¾e pøi aplikai parseru pouze na neproblémové vìty (napø. vìty bez koordinaí,pøímýh øeèí, zkratek, izíh slov, dvojteèek atd.) by dosa¾ená úspì¹nost byla daleko vy¹¹í.Pokud by se podaøilo vyvinout vhodný algoritmus na získávání valenèníh rámù z analytikéroviny PDT, bylo by mo¾né jej aplikovat i na analytiké stromy vytvoøené parserem z tìhtoneproblémovýh vìt, èím¾ by mno¾ství vstupníh dat mnohonásobnì vzrostlo.Tektogramatiká rovina PDT.Tektogramatiká rovina (TR), na jejím¾ vytváøení se v souèasné dobì prauje,11 pøedstavujevýznamný zdroj informaí o valeni sloves - pro významy sloves, které se objevily v anotova-ném textu, tektogramatiký strom obsahuje kompletní soubor jejih obligatorníh doplnìní (vpøípadì, ¾e nìkterá obligatorní doplnìní nebyla na povrhu vyjádøena, jsou na TR doplòoványumìlé uzly s pøíslu¹nými funktory).Tektogramatiké anotování PDT a vytváøení valenèního slovníku (oba projekty vyházejíz FGD) jsou ov¹em duální problémy - anotátoøi TR ke své prái potøebují valenèní slovník anaopak valenèní slovník mù¾e významnì èerpat z PDT.Valenèní slovník anotátorù PDT.Anotátoøi TR potøebují k vytváøení tektogramatikýh stromù valenèní slovníky sloves, sub-stantiv a adjektiv. Proto¾e takové slovníky nebyly na zaèátku projektu (jaro 2001) k dispozii,zaèali vytváøet vlastní seznamy valenèníh rámù. Ve stejné dobì (a se stejnou motivaí) zaèalpro slovesa vznikat také slovník VALLEX. V souèasnosti se tyto zdroje vyvíjejí paralelnì:� Valenèní slovník anotátorù PDT zpraovává jen ty významy sloves, které se vyskytnouv anotovaném materiálu. Uvádí pouze pøíslu¹ný valenèní ráme a pøíklady jeho u¾ití. Lzetedy øíi, ¾e slovník se vyvíjí 'do ¹íøky'. V souèasné dobì obsahuje 4281 sloves s elkem6697 rámi.� VALLEX se soustøeïuje na komplexní analýzu sloves ve v¹eh jejih význameh. Zahy-uje obohaený valenèní ráme a dal¹í syntaktiky relevantní vlastnosti sloves (reipro-ita, kontrola, diateze a dal¹í, viz dále). Slovník VALLEX je tedy rozvíjen 'do hloubky'.Nezávisle vznikajíí slovníky byly sjednoeny v lednu 2002, od té doby se rozvíjejí nezávisle.Pøedpokládáme, ¾e v roe 2003 dojde opìt k jejih sjednoení.3.5.3 EuroWordNetEuroWordNet12 je multilinguální lexikální databáze obsahujíí tzv. wordnety pro nìkolik ev-ropskýh jazykù: èe¹tinu, eston¹tinu, franouz¹tinu, holand¹tinu, ital¹tinu, nìmèinu a ¹panìl-¹tinu. Wordnety tìhto jazykù jsou strukturovány podle vzoru Prineton WordNet13 (ame-riký wordnet pro angliètinu). Jejih základní stavební jednotkou je synset. - synset obsahujejedno nebo víe slov stejného slovního druhu, která jsou v daném významu zamìnitelná (syn-10Nejvìt¹ím problémem vùbe bude samozøejmì nalezení vhodného zobeòovaího algoritmu.11V souèasné dobì je tektogramatiky anotováno zhruba 20 000 vìt.12http://www.hum.uva.nl/~ewn13http://www.ogsi.prineton.edu/gi-bin/webwn 38



èeský synset angliký synset angliká glosapostavit se, povstat,zdvihnout se, zvednoutse, postavit se arise, rise, get up, standup, get to one's feet "The audiene got upand applauded"
postavit se reat, reat against, op-pose, at in oppositiontopostavit se uphold, �ght for, standup for, stik up for of auses, priniples, oridealspostavit se oppose, express opposi-tion to, be against We oppose the ban onabortion.Tabulka 3.1: Èeské synsety se slovesem postavit se a odpovídajíí angliké synsety s glosou(navázáno pøes Inter-Lingual Index).set - set of synonyms, jde ov¹em o velmi ¹iroké hápání synonymie)14. Napøíklad èeské slovesopostavit se se objevilo ve ètyøeh synseteh, viz tabulka 3.1.Jednotlivé synsety mohou vstupovat do vzájemnýh vztahù, pøedev¹ím hyperonymie/hyponymie(vztah obenìj¹ího a spei�ètìj¹ího pojmu). Tvoøí tak sémantikou hierarhii. Na obrázku 3.4je jako pøíklad vzorek hyperonymiké hierarhie pro sloveso jump v jednom z jeho významù.Nìkolik \nejobenìj¹íh" pater stromu (patra nejblí¾e koøenu) této sémantiké hierarhiese nazývá Top ontology. Rozdìlení na první úrovni Top ontology vypadá takto:� 1stOrderEntity (skuteèné pøedmìty a látky reálného svìta)� 2ndOrderEntity (stavy, situae, události)� 3rdOrderEntitiy (abstraktní entity jako my¹lenky, konepty, znalost)Wordnety jednotlivýh jazykù jsou propojeny pomoí Inter-Lingual Index (ILI). ILIurèuje, které synsety z jednotlivýh jazykù jsou vzájemnì ekvivalentní.Pøíklad vzájemnì ekvivalentníh synsetù:èeský synset: prohodit, poznamenat, pøipomenoutangliký synset: note, observe, make a remark, remarknìmeký synset: anmerken, bemerken. . . . . .EuroWordNet sie neobsahuje ¾ádné informae o valeni, ale pro na¹e úèely jej lze pou¾ít14WordNet i EuroWordNet jsou èastým terèem kritiky právì pro pøíli¹ subjektivní rozli¹ování jednotlivýhvýznamù slova. 39



� jump, jumping { (the at of jum-ping; propelling yourself o� the ground;"he advaned in a series of jumps"; "thejumping was unexpeted")) propulsion, atuation { (the at ofpropelling)) deed, feat, e�ort, exploit { (a no-table ahievement: "the book was her �-nest e�ort")) aomplishment, ahievement {(the at of aomplishing something)) ation { (something done (usually asopposed to something said); "there werestories of murders and other unnaturalations")) human ation, human ativity {(something that people do or ause to hap-pen)Obrázek 3.4: Vzorek hyperonymiké hierarhie pro slovese jump v jednom z jeho významù.jednak jako pomùku pro rozli¹ování jednotlivýh významù slovesa, jednak jako prostøedekpro navázání na ostatní jazyky.
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Kapitola 4Jádro slovníku { valenèní rámeHeslo ve slovníku VALLEX, pøedkládaném v této zprávì, je posloupností valenèníh rámùdaného slovesa (jeden valenèní ráme obvykle odpovídá jednomu významu slovesa). Ke ka¾-dému valenènímu rámi jsou v podobì atributù pøidru¾eny dal¹í informae. Atributy jednotli-výh rámù (napø. reiproita, kontrola, vidový protìj¹ek atd.) jsou popsány v dal¹í kapitole,tato kapitola se vìnuje samotným valenèním rámùm. Výjimkou je pouze atribut example,který obsahuje pøíklady pou¾ití ráme (pøíkladovou vìtu nebo její fragment) a jeho¾ hodnotuuvádíme pro vìt¹í pøehlednost pod rámi i v této kapitole.Valenèní ráme de�nujeme jako posloupnost prvkù ráme (doplnìní). U ka¾dého prvkujsou zahyeny tøi jeho vlastnosti:� funktor (kapitola 4.1),� morfematiké (povrhové) vyjádøení (kapitola 4.2)),� typ1 doplnìní (kapitola 4.3).Pøi zápisu valenèního ráme pou¾íváme následujíí pravidla:� Valenèní ráme je zapsán jako posloupnost zápisù valenèníh doplnìní oddìlenýh me-zerou.� Valenèní doplnìní je zapsáno jako funktor, za kterým v kulatýh závorkáh následujemorfematiké vyjádøení (nebo posloupnost alternativníh morfematikýh vyjádøení od-dìlenýh èárkou, nebo prázdný øetìze, lze-li pou¾ít jakékoli poteniální vyjádøení da-ného funktoru) a typ doplnìní oddìlené støedníkem.� Morfematiké vyjádøení mù¾e mít následujíí hodnoty:{ èíslo pádu (jde-li o pøímý pád){ (nevokalizovaná) pøedlo¾ka a èíslo pádu oddìlené znakem "+".{ inf (in�nitiv){ podøadíí spojkaPøíklad zápisu valenèního ráme v této zprávì:1K zápisu typu valenèního doplnìní jiní autoøi tradiènì pou¾ívají závorky, nìkdy i nìkolik typù závorek.Tento zpùsob ale shledáváme málo pøehledným v pøípadì, kdy je rozli¹ování typù bohat¹í ne¾ jen binárníopozie obligatorní/fakultativní. 41



2 vyprávìt2 ACT(1;obl) ADDR(3;opt) PAT(o+6;obl)vyprávìl pøátelùm.ADDR o dovolené.PATÈíselné indexy nìkdy uvádìné za lemmatem slovesa zde pou¾íváme pouze pøíle¾itostnì ajen pro pøehlednost textu; nejsou souèástí slovníkovýh dat.4.1 Funktory a jejih uspoøádání v rámiPøi budování valenèního slovníku je bezezbytku pøevzata konepe FGD, podle které máka¾dé sloveso alespoò jeden valenèní ráme, který se skládá z valenèníh doplnìní, v 'klasi-kém' pojetí FGD z aktantù a obligatorníh volnýh doplnìní (3.2). Pøedpokládáme, ¾e existujeomezený seznam tzv. funktorù, které vyjadøují hodnotu daného doplnìní na tektogramatikérovinì, tj. jméno aktantu nebo volného doplnìní (nìkdy mluvíme nepøesnì o funktoreh místoo slovesnýh doplnìníh). Seznam funktorù byl stanoven pro potøeby anotae na tektograma-tiké rovinì PDT.Seznam v¹eh doplnìní sloves (podle Manuálu pro tektogramatiké znaèkování ([Hajièová et al.,2001℄)je v tabulkáh 4.1 a 4.2.ACT (ator, bearer) agens, hloubkový subjektADDR (addressee) adresát, komuEFF (e�et) výsledek (zvolí kým, zaè)ORIG (origin) pùvod, z èeho (ne odkud)PAT (patient) patiens, hloubkový objektTabulka 4.1: Aktanty (argumenty, partiipanty, vnitøní doplnìní)Uspoøádání funktorù v rámi.Slovesná doplnìní v jednotlivýh rámíh jsou uvádìna v uspoøádání, které vyhází z bezpøí-znakového systémového uspoøádání (SO, `system ordering') ([Sgall et al.,1986℄). Upøednost-òujeme v¹ak dìlení podle typu doplnìní { napøed jsou uvádìny v¹ehny aktanty, následujíkvazivalenèní doplnìní a jednotlivé typy volnýh doplnìní.Aktanty jsou uvádìny v bezpøíznakovém poøadí: ACT, ADDR, PAT, ORIG, EFF.Volná doplnìní tøídíme podle jednotlivýh typù takto { doplnìní èasu, pøíèiny a dù-sledku, zpùsobu, místa, ostatní. Jednotlivé typy jsou uspoøádány v tomto poøadí, které v zá-sadì odpovídá systémovému uspoøádání:� Èasová urèení uvádíme v následujíím poøadí: TSIN, TWHEN, THL, TTILL, TFHL, THO,TPAR, TFRWH, TOWH.� Jednotlivá urèení pøíèiny a dùsledku jsou uspoøádána následovnì: COND, CAUS, AIM,CONFR, CNCS, CTERF, INTT.� Urèení zpùsobu jsou zahyena následovnì: REG, MANN, EXT, NORM, CRIT, SUBS,ACMP, MEANS, DIFF, BEN, CPR, ATT, HER, RESL, RESTR.� Následují volná doplnìní místa: LOC, DIR1, DIR2, DIR3.� Na závìr uvádíme ostatní doplnìní: COMPL, DPHR, ETHD.42



èasTWHEN (temp. when) kdy? loni, napøesrokTSIN (temp. sine when) odkdy? od té doby o. . .TTILL (temp. till) dokdy? a¾ do, dokud ne, ne¾THL (temp. how long) jak dlouho? èetl pùl hodinyTFHL (temp. for how long) na jak dlouho? na dva dnyTHO (temp. how often) jak èasto? èasto, mnohokrátTPAR (temp. parallel) bìhem, zatímoTFRWH (temp. from when) ze kdy? Z dìtství si nepamatuji ni.TOWH (temp. to when) na kdy? Pøelo¾ výuku na pátek.místoDIR1 (diretion-from) odkud?DIR2 (dir.-whih way) kudy? pro¹li lesemDIR3 (dir.-wh.to) kam?LOC (loative) kde jednání uvnitø koaliepøíèina, dùsledekAIM (aim) úèel aby, pro nìoCAUS (ause) pøíèinaCOND (ondition) podmínka reálná (jest)-li, jestli¾e, kdy¾, a¾CONFR (onfrontation) konfrontae zatímo, kde¾toCNCS (onession) pøípustka aèkoliCTERF (ounterfatual) irreálná podmínka kdybyINTT (intent) zámìr ¹el se koupatzpùsobACMP (aompaniment) doprovod s, bezATT (attitude) postojové s radostí, vhodnì, právemBEN (benefative, -tory) benefaktiv pro koho, proti komuCPR (omparison) porovnání ne¾, jako, stejnì jakoCRIT (riterion) kritérium, mìøítko podle nìj, ve smysluEXT (extent) míra velmi, trohuDIFF (di�erene) rozdíl oèHER (heritage) dìditví po otiMANN (manner) zpùsob ústnì; psát èeskyMEANS (means) prostøedek psát rukou, na stroji, tu¾kouNORM (norm) norma ve shodì s, podle (pravidla)REG (regard) zøetel vzhledem k, bez ohledu naRESL (result) úèinek opálen do hnìdaRESTR (restrition) omezení kromì, mimoSUBS (substitution) zastoupení místo koho-èehodal¹íCOMPL (omplement) doplnìkDPHR (dep. part of phraseme) èást frazémuETHD (ethial dative) volný dativ Dìti nám nehodí vèas.FPHR (foreign phrase) izí frázeINTF (intensi�ation) navazovaí element To Karel je¹tì nepøi¹el?MOD (adverbial of modality) asi, mo¾náPREC (ref.to preeding text) tedy, naopak, tudí¾, toti¾RHEM (rhematizer) i, také, jenom, nejen, vùbeTabulka 4.2: Volná doplnìní (adjunts, free modi�ations)43



4.2 Morfematiké vyjádøeníKonepe valenèníh rámù se týká pøedev¹ím tektogramatiké roviny, ráme zahyují pod-kladovou strukturu. Pro potøeby automatiké syntaktiké analýzy je nutné zabývat se takémorfematikou realizaí jednotlivýh valenèníh doplnìní { také tuto informai je potøebazahyovat ve valenèním slovníku.Slovesná doplnìní mohou být vyjádøena buï jednotlivými slovy { zejména podstatnýmijmény a zájmeny v urèitém pádu, ale i napø. pøídavnými jmény, pøíslovi. Dále skupinami slov{ rozvitými vìtnými èleny, jmennými èi pøedlo¾kovými skupinami, a koordinovanými vìtnýmièleny. Dal¹í mo¾ností jsou slovesa v in�nitivu a vedlej¹í vìty (uvozené podøadíími spojkami,tázaími zájmeny a pøíslovi).Aktanty mají pro ka¾dé sloveso pevnì danou morfematikou formu (zpravidla jedinou,nìkdy jih mù¾e být víe) uhovávanou ve slovníku, volná doplnìní (obligatorní i fakulta-tivní) jsou urèena sémantiky (typiky mají mo¾nost rùzného morfematikého vyjádøení).Jednotlivé aktanty mohou být vyjádøeny u daného slovesa prototypiky (v aktivní vìtì aktorv nominativu, akuzativ pro patient, dativ pro adresáta, napø. Petr.ACT poslal Martinovi.ADDRdopis.PAT), u jiného neprototypiky (napø. adresát v akuzativu u slovesa informovat).Vra»me se k nutnosti (povrhového) vyjádøení konkrétního doplnìní. Zdá se toti¾, ¾e ne-existuje èlen valenèního ráme, který by byl (absolutnì) nevypustitelný (alespoò ve spei�-kýh kontexteh, jako je napø. odpovìï na otázku). Na druhou stranu zøejmì pro vypou¹tìníplatí jistá omezení { pro konkrétní sloveso realizae nìkterého aktantu na povrhové rovinìvy¾aduje vyjádøení jiného aktantu (alespoò formou zájmena), pøedev¹ím patientu.Napø. valenèní ráme slovesa pøedìlat obsahuje obligatorní aktor, patient, pùvod a vý-sledek a fakultativní adresát. Varianty bez vyjádøeného patientu nejsou zøejmì správnýmivìtami:. Matka.ACT pøedìlala dìtem.ADDR loutku.PATz ka¹párka.ORIG na èerta.EFF.. *Matka.ACT pøedìlala dìtem.ADDR na èerta.EFF.. *Matka.ACT pøedìlala dìtem.ADDR.. Matka.ACT pøedìlala loutku.PAT.4.3 Typy zahyovanýh doplnìní`Standardní' valenèní ráme podle FGD zahyují aktanty a obligatorní volná doplnìní, ne-zahyují u¾ fakultativní volná doplnìní. Pro NLP je v¹ak zøejmì výhodné vyu¾ívat o nejbo-hat¹í slovníkové informae - ve slovníku jsou kromì tìhto standardníh valenèníh doplnìnízahyovány dal¹í dva typy doplnìní, tzv. kvazivalenèní doplnìní, která stojí na hraniivnitøníh doplnìní (aktantù) a volnýh doplnìní (napø. zakopnout o shod), a typiká dopl-nìní, o¾ jsou doplnìní pro slovesa harakteristiká (napø. volné doplnìní smìru u slovesa jet(kam?) nebo pøijít (odkud)). Oba nové typy doplnìní jsou harakterizovány ní¾e.4.3.1 `Standardní' valenèní rámeStandardní valenèní ráme tvoøí aktanty (obligatorní i fakultativní) a obligatorní volná dopl-nìní (obr. 4.1). 44



obligatorní fakultativníaktanty + +volná + -Obrázek 4.1: Doplnìní, která tvoøí standardní valenèní ráme, jsou oznaèena "+"Pro stanovení valenèníh rámù vyu¾íváme v¹ehna kritéria navr¾ená pro valenèní dopl-nìní (zejména prinip shiftingu a dialogový test pro obligatornost doplnìní ([Panevová,1974℄).Aktanty a volná doplnìní lze rozli¹it podle následujíí kritérií.Vlastnosti aktantù:� jen jedenkrát jako rozvití konkrétního slovesa (bez apozie, koordinae)� omezeny na skupiny sloves (jejih kombinae je harakteristiká pro jednotlivá slovesa,je spei�kována ve slovníku)� aktanty podléhají posouvání (shifting)� pomoné kritérium: obvykle rekèní (forma daná øídíím slovesem)Vlastnosti volnýh doplnìní:� mohou se opakovat� bez syntaktikýh omezení, pouze obsahová omezení (vágní vymezení)� volná doplnìní nepodléhají posouvání� pomoné kritérium: forma daná sémantikou doplnìníKritérium pro rozli¹ení obligatornosti a fakultativnosti { dialogový test (viz vý¹e).Zahyování typu doplnìní ve slovníku. Mno¾ina aktantù a volnýh doplnìní jedisjunktní, proto by expliitní rozli¹ení ve slovníku nebylo úèelné. U aktantù proto zazname-náváme jen obligatornost / fakultativnost (typ obl, resp. opt); do standardního valenèníhoráme patøí jen obligatorní volná doplnìní (typ obl).4.3.2 Roz¹íøení FGD o kvazivalenèní a typiká doplnìníKvazivalenèní doplnìníJako kvazivalenèní doplnìní oznaèujeme doplnìní se sémantikou volného doplnìní, která alemají vlastnosti, kterými se blí¾í aktantùm - jsou rekèní, vazebné (tj. takové závislé èleny,jejih¾ forma je dána slovem øídíím), pojí se v¾dy jen s urèitou skupinou sloves a nedají sezøejmì opakovat. Patøí tedy do pøehodného pásma mezi aktanty a volnými doplnìními (vizi [Hajièová et al.,2002℄). Jde o doplnìní pøevá¾nì fakultativní, niménì èasto se vyskytujííu konkrétního slovesa. Lze je harakterizovat jako "obvyklá" doplnìní (pro daný význam).Kritéria pro urèení kvazivalenèního doplnìní:1. rekènost2. omezení na skupinu sloves3. nemo¾nost opakování jako doplnìní konkrétního slovesa45



obligatorní fakultativníaktanty + +kvazivalenèní doplnìní + +volná doplnìní + pouze typikáObrázek 4.2: Doplnìní, která tvoøí obohaený valenèní ráme, jsou oznaèena "+"4. typiká sémantika volného doplnìní5. nepodléhají posouváníNa základì pøedbì¾nýh zkoumání se zdá vhodné omezit kvazivaleni na volná do-plnìní, a to právì kvùli jejih typiké sémantie. Niménì jejih vlastnosti, kterými se blí¾íaktantùm (rekènost, omezení na skupiny sloves, nemo¾nost opakování), nás vedou k jejihvyèlenìní do zvlá¹tní skupiny.Empiriky byla zatím jako kvazivalenèní doplnìní vyèlenìnya doplnìní úèelu (AIM), novédoplnìní pøeká¾ky (OBST, viz ní¾e), doplnìní rozdílu (DIFF) a zøejmì i doplnìní úèinku(RESL).`Standardní' valenèní ráme roz¹íøené o kvazivalenèní a typiká doplnìní, oznaèujeme jakoobohaené valenèní ráme (enrihed valeny frames).Rozli¹ení kvazivalenèníh doplnìní ve slovníku. Mno¾ina kvaziaktantù je dánavýètem, není tedy tøeba expliitnì ve slovníku uvádìt, ¾e jde o kvazivalenèní doplnìní. Za-znamenáváme proto jen obligatornost, resp. fakultativnost (typ obl, resp. opt).Pøíklady:Funktor AIM (úèel):� slovesa výmìny:. nabídnout nìo na prodej, k prodeji� dvojí závislost:. poskytnout peníze dìtem na kní¾ky.AIM. potøebovat peníze na splnìní úkolu.AIM� dal¹í:. bráti léky.PAT na høipku.AIM. bere na posílení imunity.AIM (proti høipe.AIM) léky. brátj lidi na prái.AIMAd kritérium 1: forma doplnìní - typiky na+4, k+3Ad kritérium 2: mo¾né pouze u nìkterýh skupin slovesAd kritérium 3: lze opakovat! - nabídl nìo na prodej.AIM, aby se toho zbavil.AIMDal¹í slovesa: doporuèit paienta na vy¹etøení, k vy¹etøení, hlásit se na prái, hodit se nauèitele, na prái, pøedkládat k uvá¾ení, na uvá¾ení, postavit vodu na èaj, pozvat na náv¹tìvu,pøipravovat studenty na zkou¹ku, sejít se na sklenièku, svolat zástupe na poradu, k poradì,uèit se na ¹eve, ukládat dìti k spánku, urèit hráèe na penaltu, k vystøídání, u¾íval vlivu k46



získání penìz, volat lékaøe k náhlému pøípadu.Funktor OBST (pøeká¾ka):viz zavedení tohoto funktoru(4.4)Funktor DIFF (rozdíl)� slovesa vyjadøujíí zmìnu stavu, místa, hodnoty apod.:klesat, pøesáhnout, pøibývat, stoupnout; prodlou¾it, roz¹iøovat, sni¾ovat, zlep¹it, zved-nout, zvý¹it; (o enì) stoupat, padat, posílit; posunout� dal¹í slovesa: prohrát, pøedat se, pøe¾ít, vzít nìkoho (=pøedhonit), zvítìzitAd kritérium 1: rekèní (daná forma o+4)Ad kritérium 2: není volnì spojitelný s jakýmkoliv slovesemAd kritérium 3: nelze opakovatFunktor RESL (úèinek) (pøedbì¾né rozhodnutí, nejistota v anotai). argumentovat proti nìèemu. hránit, bránit, uhovat, zahovat nìo pøed znièením. zahránit pøed znièením, od znièení. zabezpeèit, zajistit dìti pøed hudobou, støehu proti de¹ti. spojit pod nadvládu. hájit draky proti ¹patnému jménu. pojistit se proti nebezpeèí, pøed nebezpeèím, zajistit skøíòproti posunutíAd kritérium 1: rekèní (forma daná slovesem: proti+3, pøed+7, od+2)Ad kritérium 2: není volnì spojitelný s jakýmkoliv slovesemAd kritérium 3: nelze opakovatTypiká doplnìníVe spojitosti s volnými doplnìními se v teoretikýh èláníh obvykle mluví o "obsaho-výh vztazíh", které pøipou¹tìjí pøítomnost jednotlivýh volnýh doplnìní ([Panevová,1980℄):'[volná doplnìní℄ se spojují se v¹emi slovesy, pokud to obsahové vztahy pøipou¹tìjí'). Termín"obsahové vztahy" je v¹ak pøíli¹ vágní, a pøitom nejsou k dispozii obená pravidla pro urèenívolnýh doplnìní, která se (èasto) vyskytují u jednotlivýh sloves, ani pro doplnìní, která ses daným slovesem vyskytnout nemohou. Informae o typikýh doplnìní umo¾òuje zahovatinformae, které jsou uvádìny v ti¹tìnýh slovnííh, ale nepatøí do `standardního' valenèníhoráme. Typiká doplnìní obvykle nespei�kují význam slovesa, ale rozvíjejí skupiny sloves.Pro nìkterá doplnìní mají prototypikou formu (napø. instrumentál pro MEANS - psát perem,jet vlakem, èi pøedlo¾ková skupina pro+4 pro BEN), jindy je jejih forma daná sémantikou do-plnìní (napø. pøedlo¾kové skupiny pro urèení èasu, místa). Naví umo¾òují zahyení dal¹íhsyntaktikýh informaí, jako je reiproita a kontrola.Negativní informae, tj. nemo¾nost urèitého doplnìní, ve slovníku uvádìna není.Rozli¹ení typikýh doplnìní ve slovníku. Ve slovníku jsou typiká doplnìní ozna-èována zkratkou typ v závore za funktorem (støedníkem oddìleno od mo¾nýh forem).47



4.4 Poznámky k pøiøazování funktorùPro rozli¹ování aktantù a volnýh doplnìní vyu¾íváme "de�nièní" kritéria (pro volná dopl-nìní mo¾nost opakovaného výskytu a mo¾nost rozvíjet v¹ehna slovesa, pokud to sémantikévztahy dovolují; pro aktanty jedineènost daného doplnìní u konkrétního slovesa a omezenývýèet sloves, které mají pøíslu¹né doplnìní). Pøebíráme té¾ pravidla pro pøiøazování funktorùz Manuálu pro tektogramatiké znaèkování ([Hajièová et al.,2001℄).Pøesto se vyskytují pøípady, kdy hranie mezi aktantem a volným doplnìním není zelajasná. Proto¾e lingvistiké "ítìní" jednotlivýh anotátorù se mù¾e v nejasnýh pøípadeh li-¹it, sna¾íme se stanovit kritéria, která by vedla ke konzistentnímu rozhodování. Jako velmivýhodné se ukazuje zkoumání elýh skupin sloves s podobným významem (právì tato sku-teènost byla hlavním dùvodem pro zavádìní syntaktiko-sémantikýh tøíd).Dále se zamìøujeme na formulai pravidel pro pøiøazování jednotlivýh funktorù.4.4.1 Novì zavedené funktory OBST a RCMPMasivní zpraovávání sloves pøi vytváøení slovníku a pøi tektogramatiké anotai PDT vedek úvahám o roz¹íøení seznamu doplnìní. Týká se to následujííh pøípadù:� u slovesa se opakují doplnìní s blízkým významem (napø. vyjádøení prostøedku), kvùlivýznamovému rozdílu je v¹ak potøeba je rozli¹it (napø. vydìlení doplnìní pøeká¾ky,OBST);� u skupiny sloves se vyskytuje doplnìní, èasto s danou formou, které stojí na rozhranínìkolika volnýh doplnìní a v konkrétníh vìtáh je velmi obtí¾né pøiøadit mu nìkterý zestávajííh funktorù; kvùli konzisteni pøiøazování se zdá vhodné zavést jediný hraniènífunktor (napø. zavedení funktoru odplaty, RCMP).Pøi úvaháh o novýh funktoreh se ov¹em dr¾íme prinipu ekonomiènosti popisu, pøedzavedením nového funktoru zva¾ujeme mo¾nost jiného zahyení potøebnýh rozdílù (napø.roz¹tìpením významu, pomoí gramatémù).Doplnìní pøeká¾ky, funktor OBST (obstale)U sloves jako klepnout (rukou o stùl), omotat se (vodítkem o vývrat), ¹vihnout (oasem o pod-lahu), udeøit (hlavou o hodník) se vyskytují dvì doplnìní s blízkým významem. Obì doplnìní,vyjádøená Instr a Pg o+4, mají nástrojovou povahu. Zatímo instrumentálem je vyjádøen ná-stroj, který "aktor dr¾í v rue", Pg o+4 vyjadøuje pevnou pøeká¾ku. Tato skuteènost vedlak návrhu nového doplnìní pøeká¾ky (obstale, OBST). OBST je rekèní (daná forma o+4),spojuje se se slovesy jedné sémantiké skupiny (slovesa "negativního kontaktu") a nelze jejopakovat, klasi�kujeme ho jako kvazivalenèní doplnìní.Dal¹í slovesa s doplnìním OBST:. píhnout se (o nù¾ky.OBST) � píhnout se/nìkoho nù¾-kami.MEANS. poranit se (o høebík.OBST), uhodit se (o nìo.OBST), zakop-nout o shod.OBST), zavadit (nohou.MEANS (o stùl.OBST)Doplnìní pøeká¾ky je obvykle fakultativní, ale napø. sloveso zavadit má obligatorní OBST.48



Doplnìní odplaty, funktor RCMP (reompense)Pøi anotování ¹iroké tøídy sloves výmìny dohází k velkým problémùm pøi pøiøazování funk-toru doplnìní s formou za+4. Touto Pg je vyjadøováno doplnìní stojíí na hranii mezi AIM,CAUS, COND a MEANS. Navrhujeme proto zavést nový hranièní funktor odplaty (reom-pense, RCMP). Forma tohoto doplnìní je daná sémantikou Pg a mù¾e se vyskytovat u velkéhomno¾ství sloves, proto je pova¾ujeme za volné doplnìní.. vìnovat �lmové hvìzdì 100 000 za úsmìv.RCMP. dát nìkomu provizi, peníze za slu¾by / za ohotu / za výpo-mo.RCMP. dát nìkomu auto za peníze.RCMP. darovat nìkomu nìo za dobrý výkon.RCMP. prodal dùm prvnímu zájemi za jeho ryhlost.RCMP (=pro-to¾e byl ryhlý). bere za hodinu angliètiny.RCMP 200 Kè.PAT od ¾ákù.ORIG. vzal si.BEN od nás.ORIG za svou výpomo.RCMP malou po-zornost.PAT. dostat od matky.ORIG nìo.PAT za peníze.RCMP. dostal od ¹kolníka.ORIG dùtku.PAT za zlobení.RCMP. získat nìo za peníze.RCMPKromì sloves výmìny se RCMP vyskytuje i u dal¹íh sloves: praovat za smì¹nou odmìnu,dìti pøestaly zlobit za zmrzlinu, zùstal doma za to, ¾e dostal dárek.4.4.2 Slovesa emoionální s vazbou nìkdo/nìo nìkoho/nìo nìèímSlovesa emoionální mají podle J. Panevové ráme slo¾ený z aktoru v nominativu, adresátuv akuzativu a fakultativního patientu v instrumentálu:2 ACT(1;obl) ADDR(4;obl) PAT(7;opt)Tento jediný ráme má dvojí obsahovou interpretai:1. ve vìtì. Mu¾.ACT mì.ADDR vydìsil (tónem svého hlasu.PAT)jde o Agens, Experient a Stimul;2. ve vìtì. Tón mu¾ova hlasu.ACT mì.ADDR vydìsil (svou hru-bostí.PAT)jde o Stimul1, Experient a Stimul2.V interpretai 2 jde významovì o "lexikální pasiva", která se v¹ak sama mù¾ou pasivizovat(Byl jsem vydì¹en tónem mu¾ova hlasu je pasivem k vìtì Tón mu¾ova hlasu mì vydìsil).Podobnì napø. slovesa bavit, nadhnout, na¹tvat, nervovat, obtì¾ovat, ohrozit, ovládnout,ovlivnit, polekat, pøekvapit, ru¹it, ¹okovat, ujistit, unavit, ubezpeèit, vydìsit, zklamat, zahránit. . . .ALE: Toto øe¹ení platí pro emoionální slovesa, naproti tomu napø. ve spojení zranil seno¾em.MEANS je nù¾ typiký nástroj. 49



4.4.3 Slovesa výmìnySlovesa výmìny navrhujeme dìlit do ètyø skupin:� ACT (pøíp. ADDR v dativu) pozbývá PAT a nabývá protihodnotou EFF� ACT pozbývá PAT� ACT získává PAT od ORIG� ACT odnímá PAT (nìkomu, pøíp. odnìkud)ACT (pøíp. ADDR v dativu) pozbývá PAT a nabývá protihodnotou EFFU prototypikýh sloves výmìny (ACT, pøíp. ADDR výmìnou za PAT získává EFF) je posta-vení PAT a EFF symetriké, obì doplnìní jsou obligatorní.2 vymìnit1 ACT(1;obl) ADDR(3;opt) PAT(4;obl) EFF(za+4;obl)ruské zajate.PAT vymìnili za na¹e lidi.EFFvymìnil mu.ADDR marky.PAT za dolary.EFF2 vymìnit2 ACT(1;obl) ADDR(s+7;obl) PAT(4;obl) EFF(za+4;obl)vymìnil s ním.ADDR ranní slu¾bu.PAT za odpolední.EFF(ACT získá odpolední)2 vymìnit3 ACT(1;obl) ADDR(3;opt) PAT(za+4;obl) EFF(4;obl)vymìòte mi rohlíky.EFF za knedlíky.PAT (he gulá¹ s roh-líky) (ÈNK)2 vymìnit4 ACT(1;obl) ADDR(s+7;obl) PAT(za+4;obl) EFF(4;obl)vymìnil s ním.ADDR vstupenky.EFF za letenky.PAT (ACTzíská vstupenky)Stejnì sloveso mìnit a dvojie prohodit, prohodit si.ACT pozbývá PAT2 dát1 ACT(1;obl) ADDR(3;obl) PAT(4;obl) RCMP(za+4;typ)dal �lmové hvìzdì.ADDR 100 000.PAT za úsmìv.RCMPStejnì pro slovesa darovat, pùjèit, vìnovat. Slovesa prodat, poskytnout, nabízet, nehat,platit (penìzi), pøenehat, vydávat se li¹í pouze fakultativností ADDR (u nabízet mù¾e býtPAT vyjádøen té¾ klauzí).. prodal èest.PAT za mísu ¹o¹ovie.EFF. vìnovat �lmové hvìzdì 100 000 za úsmìv.RCMP. dát nìkomu provizi, peníze za slu¾by / za ohotu / za výpo-mo.RCMP. dát nìkomu auto za peníze.RCMP. darovat nìkomu nìo za dobrý výkon.RCMP. prodal dùm prvnímu zájemi za jeho ryhlost.RCMP (=pro-to¾e byl ryhlý)
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ACT získává PAT od ORIG2 dostávat ACT(1;obl) PAT(4;obl) ORIG(od+2;opt) RCMP(za+4;typ)dostával od matky.ORIG drahé dárky.PATStejnì slovesa brát/vzít (=pøijímat), kupovat, získat, pùjèit si, nabývat (sloveso kupovat mánaví fakultativní adresát v dativu, patient u slovesa nabývat mù¾e být vyjádøen té¾ geniti-vem).. bere za hodinu angliètiny.RCMP 200 Kè.PAT od ¾ákù.ORIG. vzal si.BEN od nás.ORIG za svou výpomo.RCMP malou po-zornost.PAT. dostat od matky.ORIG nìo.PAT za peníze.RCMP. dostal od ¹kolníka.ORIG dùtku.PAT za zlobení.RCMP získatnìo za peníze.RCMPACT odnímá PAT (nìkomu, pøíp. odnìkud)2 odebrat1 ACT(1;obl) ADDR(3;obl) PAT(4;obl)odebrali mu øidièský prùkazStejnì pro slovesa brát/vzít (=odnímat) a zabavit. Slovesa okrást, obrat mají adresát vyjádøenakuzativem a patient pøedlo¾kovou skupinou o+4.Zvlá¹» stojí sloveso platit2 (pøenesený význam):2 platit2 ACT(1;obl) ADDR(3;opt) PAT(4,za+4;obl) EFF(7;opt)platil za její lásku.PAT tí.EFFplatil dobrodru¾ství.PAT po¹kozeným zdravím.EFFPozor: Pøedlo¾ková skupina za+4 mù¾e být u v¹eh skupin volné doplnìní ( CAUS, COND,MEANS,SUBS, ?EXT, èasové, ?COMPL):. zaplatil veèeøi za Marii.SUBS. vymìnil jim marky za 18 Kè.EXT (= po 18 Kè). za dva roky.TWHEN vymìní dva byty za jeden vìt¹í.EFF4.4.4 Slovesa pohybu a funktory PAT a DIR, LOCSlovesa pohybu s pøedponou, která "ztranzitivnìla", mají dva ráme:� s obligatorním patientem:2 ACT (1;obl) PAT(4;obl). pøejít most, vyjít kope, pøeskoèit pøíkopTento ráme vyjadøuje "elistvost", "de�nitivnost", "zasa¾enost".� s obligatorním doplnìním smìru (odkud, kudy, kam). pøejít pøes most, projít okolo, pøeskoèit pøes pøíkop.DIR2, vy-jít na kope.DIR3Tento ráme vyjadøuje "prùbìhovost".
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4.4.5 Slovesa pravení a funktory PAT a EFFSlovesa pravení (verba diendi) rozdìlujeme do ètyø tøíd ([Hajièová et al.,2002℄), podle vztahutématu (= to, o èem se mluví) a dikta (= o se o tom øíká). Kritériem pro "roztr¾ení"tématu a dikta je mo¾nost vyjádøení EFF akuzativem (alespoò v nìkterýh spojeníh, jakomluvit pravdu). Zavedené tøídy:� Slovesa se dvìma valenèními rámi (s tématem i diktem)� Slovesa s jediným valenèním rámem (s tématem i diktem)� Ostatní slovesa pravení� Dal¹í slovesa, okrajovì patøíí ke slovesùm praveníSlovesa se dvìma valenèními rámi (s tématem i diktem)Ve valenèním poli je jak téma (vyjádøené patientem), tak diktum (vyjadøuje je efekt). U vý-znamu 2 se mù¾e realizovat jen téma.2 vyprávìt1 ACT(1;obl) ADDR(3;opt) PAT(o+6;opt) EFF(4;obl)o té pøíhodì.PAT vyprávìl pøátelùm.ADDR hrozné vìi.EFF2 vyprávìt2 ACT(1;obl) ADDR(3;opt) PAT(o+6;obl)vyprávìl pøátelùm.ADDR o dovolené.PATPodobnì dal¹í slovesa { èíst, dozvìdìt se, odpovídat, zpívat, povídat, psát, øíi, . . .Slovesa s jediným valenèním rámem (s tématem i diktem)Slovesa mají jeden význam, ve valenèním poli mají jak téma (PAT), zpravidla fakultativní,tak diktum (EFF).2 dodat ACT(1;obl) PAT(k+3;opt) EFF(4;obl)2 prohla¹ovat ACT(1;obl) PAT(o+6;opt) EFF(4;obl)2 tvrdit ACT(1;obl) ADDR(3;opt) PAT(o+6;opt) EFF(4;obl)2 ukázat ACT(1;obl) ADDR(3;opt) PAT(o+6;opt) EFF(4;obl)Podobnì pro øadu dal¹íh sloves { domnívat se, oznámit, poznamenat (si), pøedpokládat,vyjadøovat, zapamatovat si,. . .Diktem je obsah výpovìdi nebo její pojmenování (v akuzativu). Vedlej¹í vìta se netrans-formuje v nominalizai vùbe (*prohla¹oval svùj pøíjezd) , nebo se transformuje v akuzativ(sdìlil nám (o svém pobytu), o plánuje = své plány).Ostatní slovesa praveníTato slovesa mají pouze patient. Pokud se u nih objeví vedlej¹í vìta (jako umìlé "roztr¾ení"tématu a dikta, napø. spekuloval o výsledku sporu, ¾e byl nespravedlivý), je to vìta doplòkovás funktorem COMPL.2 domlouvat se ACT(1;obl) PAT(o+6/na+6;obl) ADDR(s+7;obl)2 hovoøit ACT(1;obl) PAT(o+6;obl) ADDR(s+7;opt)2 promý¹let ACT(1;obl) PAT(4;obl)2 ptát se ACT(1;obl) PAT(na+4;obl) ADDR(4;obl)52



Podobnì u mnoha dal¹íh { informovat, hlasovat, jednat, mluvit, pohybovat, prosit, pøi-pustit, uvìdomit, ¾ertovat, . . .Zde existuje hypotéza, ¾e pokud koexistují vedlej¹í vìta a o+6 (jako PAT), jsou synonymní(na rozdíl od první skupiny). Obì tyto formy jsou kognitivnì diktum (nikoli téma).Dal¹í slovesa okrajovì patøíí ke slovesùm praveníU tìhto sloves u¾ ani "roz¹tìp" tématu a dikta nepadá v úvahu.2 blahopøát ACT(1;obl) PAT( k+3;obl) ADDR(3;obl)2 dìkovat ACT(1;obl) PAT(za+4;obl) ADDR(3;obl)2 doporuèit ACT(1;obl) PAT(4,Inf;obl) ADDR(3;obl)2 mlèet ACT(1;obl) PAT (o+6)2 slíbit ACT(1;obl) PAT(4,Inf;obl) ADDR(3;obl)2 vyøídit ACT(1;obl) PAT(4;obl) ADDR(3;obl)2 zpovídat ACT(1;obl) PAT(4;obl)4.4.6 Rozli¹ení ADDR a BENPro rozli¹ení mezi ADDR a BEN pou¾íváme následujíí kritéria:1. Pokud význam dativu odpovídá významu pøedlo¾kové skupiny pro+4, pova¾ujeme slo-vesné doplnìní v dativu za benefaktor. zaplatil jí.BEN hodiny = zaplatil pro ni hodiny klavíru2. Pokud lze slovesné doplnìní v dativu zamìnit pøivlastòovaím zájmenem, pova¾ujemejej za benefaktor. hladil jí.BEN ruku = hladil její ruku. zaplatil jí hodiny = zaplatil její hodiny. ale zaplatil uèitele/¹kole.ADDR její hodiny, * zaplatil jí uèi-tele/¹kole hodinyPøíklady s BEN:. huèelo mu v uhu = huèelo v jeho uhu. hodil babièe na nákup = hodil na nákup pro babièku. podepsal ètenáøi knihu = podepsat knihu pro ètenáøe. poranit nìkomu játra = poranil jeho játra. potvrdit nìkomu domnìnku = potvrdil jeho domnìnku. získat pro nìkoho bytALE: nesl jí.ADDR kvìtiny (parafráze nesl pro ni kvìtiny) � nesl jí.BEN ta¹ku (parafráze nesljejí ta¹ku)4.4.7 Rozli¹ení ADDR a DIR3, DIR1, LOCPro rozli¹ení adresátu a doplnìní smìru je dùle¾itá (prototypiká) ¾ivotnost aktantu (platitøemeslníkovi.ADDR opravu praèky, podobnì platit bane.ADDR úroky; ale dorazili sem.DIR3pozdì, podobnì dorazili k nim.DIR3 pozdì). 53



Pokud se vyskytne nejistota v rozli¹ování ADDR a smìrovýh doplnìní, je potøeba zvá¾it,zda jde skuteènì o jediný význam slovesa, nebo o dvì lexie, kterým potom odpovídají dvavalenèní ráme.Napø. u slovesa brát: bere dítìti hraèku (=odnímat), oproti bere z krabie zbo¾í (=odnímata tím vyprazdòovat) se li¹í významem, jde o dvì lexie s rozdílnými valenèními rámi.4.4.8 Rozli¹ení PAT/ADDR a ACMPPro rozli¹ení PAT, pøíp. ADDR a ACMP platí obená kritéria pro rozli¹ení aktantu a volnéhodoplnìní. Pokud pøesto vznikají nejasnosti, je zatím nutné spoléhat na ítìní anotátora.. hrát si s dìtmi.ACMP, ale hrát si s míèem.PAT, hrát sis dìtmi.ACMP s míèem.PAT. zajet s autem.ACMP do gará¾e.DIR3. jít se zbo¾ím.ACMP na trh.DIR3 � jít s dìtmi.ACMP na pro-házku.DIR3. pøijít s nápadem.PAT (idiom). bojovat o nìo.PAT s nìkým/proti nìkomu.ADDR. diskutovat s nìkým.ADDR (o nìèem.PAT). teroristé se se¹li s veliteli.PAT � teroristé se se¹li s gra-náty.ACMP u opasku (reiproèní se). válèit s nìkým.PAT. dohodnout s nìkým.ADDR nìo.PAT4.5 Poznámky k vyèlenìní jednotlivýh rámùZákladní pojmySloveso v èe¹tinì mù¾e mít jediný význam, èasto ale má významù nìkolik.2 Jednotlivýmvýznamùm odpovídají lexie3, tzv. monosémiké jednotky. Lexie je dána valenèním rámema významem - zmìna kteréhokoliv z tìhto údajù znamená zmìnu lexie. Má-li slovníkovájednotka (lexém) víe významù, hovoøíme o polysémikém lexému.Vyèleòování rámù se tedy dìje na základì rozli¹ování významù polysémikýh lexémù(jednotlivým valenèním rámùm odpovídají lexie). Oporou pøi vyèleòování rámù jsou mo¾nékombinae morfematikýh forem doplnìní (vyu¾íváme slovníku morfematikýh realizaí va-lenèníh rámù ve formátu BRIEF, viz kapitola 3.4.1). Dále vyházíme z matriálu posky-tovaného SSJÈ, SSÈ a Slovesy pro praxi. Vzhledem k tomu, ¾e valenèní slovník preferujelexikálnì-syntaktiký pøístup, dohází èasto k reduki poètu významù, a tedy i rámù oprotiSSJÈ, na nìkterýh místeh i oproti SSÈ.Hranie mezi jednotlivými významy polysémikého lexému není ostrá, anotátorovi v¹akmù¾e pomoi morfematiká realizae { zmìna morfematiké realizae èasto indikuje i význa-mový posun.2V této kapitole jsme vyházeli z následujíí literatury: [SSJÈ℄, [SSÈ℄, [SÈFI℄, [SPP℄, [Èermák,Blatná,1995℄,[Skoumalová,2001℄, [Panevová,1999℄, [Filipe,Èermák,1985℄, [Filipe,1973℄, [Maháèková,Svozilová,1990℄,[Sgall et al.,1986℄.3lexie = jednotlivá významová u¾ití lexému. [PMÈ℄, s.9054



2 hlásit se1 ACT(1;obl) PAT(o+4;obl)hlásit se o svá práva2 hlásit se2 ACT(1;obl) PAT(k+3;obl)hlásit se k pøíbuznýmJedná se v¹ak pouze o tendeni, nikoli o obené pravidlo:42 uèit ACT(1;obl) ADDR(4;obl) PAT(o+6;opt) EFF(3,4;obl)Naproti tomu rùzné lexie mohou mít toto¾nou valeni (tj. stejný repertoár doplnìní ajejih stejnou realizai).2 absolvovat1 ACT(1;obl) PAT(4;obl)absolvovat ¹kolu (= zakonèit)2 absolvovat2 ACT(1;obl) PAT(4;obl)absolvovat operai (= za¾ít, projít nìèím)2 seznámit se1 ACT(1;obl) PAT(s+7;obl)seznámit se s novým kolegou (= udìlat si s nìkým známost)2 seznámit se2 ACT(1;obl) PAT(s+7;obl)seznámit se s rozvrhem (= obeznámit se)Slovesa, která se nevyskytují bez zvratné èástie { reexiva tantum jsou ve slovníku za-stoupena zvlá¹tním lemmatem (napø. smát se, bát se). Pokud sie existuje sloveso bez zvratnéèástie, má ale odli¹ný význam, zahyujeme sloveso se zvratným se/si jako zvlá¹tní lemma(napø. vraet se oproti slovesu vraet). Pokud je zvratná èástie u lexému (popø. jen u jednélexie polysémikého lexému) pouze fakultativní a pokud je lexém se zvratnou èástií a lexémbez zvratné èástie synonymní, pak tyto lexémy nejsou reprezentovány jako dvì lemmata, alepouze jako jedno lemma (napø. koukat (se), (víe viz kapitola 5.1).Zahyení ve slovníkuLexikální jednotka - slovesný lexém je uvádìn ve shodì s èeskou lexikogra�kou praxí v in-�nitivu. Heslová sta» ve valenèním slovníku typiky odpovídá jednomu lexému. V pøípadì,¾e se dané sloveso vyskytuje i v lexémeh formálnì víeèlennýh (idiomy a frazémy5), jsouv¹ehny tyto lexémy zpraovány uvnitø jediného hesla (lexémy formálnì víeèlenné øadíme nakone hesla). Jednotlivá hesla se skládají z valenèníh rámù a dal¹íh informaí pøíslu¹nýhjednotlivým rámùm.4Nìkteøí autoøi ov¹em pova¾ují zmìnu morfematiké realizae za spolehlivé kritérium pro rozli¹ení významu,napø. [Kingsbury et al.,2002℄: "This [word-sense℄ disambiguation is done largely on the basis of di�ering argu-ment strutures and as suh avoids the subjetivity of other word-sense distiontions suh as those found inWordNet."5Rozli¹ení viz kapitola 5.6
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PøíkladyValenèní slovník tedy obsahuje lexémy monosémiké povahy, napø.. slíbit nìkomu.ADDR nìo.PATa slovesa polysémiké povahy, napø.. odstoupit1 ode dveøí.DIR1 (= ustoupit). odstoupit2 z funke.DIR1/PAT (= rezignovat). odstoupit3 od smlouvy.PAT (= upustit od nìèeho). odstoupit4 majetek.PAT pøíbuzným.ADDR (= pøenehat)Kritéria pro rozhodováníKa¾dá zmìna valenèního ráme znamená zmìnu významu, tedy jinou lexii. Pomùkou mohoubýt zmìny v morfematiké realizai, popø. zpùsob u¾ití slovesa; primární èi posunuté významyslovesa by mìly mít vlastní valenèní ráme. V pøípadì nejistoty se øídíme spí¹e syntaktikýmivlastnostmi slovesa ne¾ jeho lexikálnì-sémantikou povahou.Otevøené otázky1. Vyèleòují se ráme pro "abstrahovaná u¾ití" sloves vyjadøujíí shopnost, míru, pøíp.nástroj:. psát perem, hovoøit angliky, psát bez hybTyto pøípady v¹ak dle teorie odpovídají spí¹ pøípadùm, kdy je obligatorní aktant vyjá-døen nulou, tedy jedná se o v¹eobené aktanty.2. V pøípadì "¹iroké smìrovosti" se kloníme spí¹e k rozdìlení do dvou rámù:. vyházet z lesa.DIR1 � vyházet z pøedpokladu.DIR1/PAT???. dovést dìti do ¹kolky.DIR3 � dovést projekt k úspì¹némukoni.DIR3/EFFMorfematiká realizae se v tìhto pøípadeh nemìní, av¹ak dohází ke zmìnì ve zpù-sobu u¾ití - v prvním pøípadì se jedná o primární u¾ití, zatímo ve druhém spí¹ o po-sunuté u¾ití.3. Domníváme se, ¾e je vhodné rozli¹ovat dva ráme i pro primární a idiomatiká u¾itíslovesa, i kdy¾ formálnì se morfematiká realizae u tìhto lexií shoduje:. jít do lesa (primární u¾ití). jít do sebe (frazém)4. Vzánì se vyskytla slovesa v SSJÈ uvádìná jako monosémiká, pro která v¹ak rozli¹u-jeme nìkolik slovesnýh významù (ráme se li¹í funktory), napø. poházet (mít pùvod):. Jan pohází z vesnie.DIR1. Nemo pohází z viru.PAT. Kniha pohází z roku 1945.TFRWHEmpiriká zji¹tìníValenèní slovník obsahuje elkem 1017 sloves a 2935 valenèníh rámù. Z tohoto poètu má 25sloves alespoò 10 valenèníh rámù, u 992 sloves se vyskytuje ménì ne¾ 10 rámù. Na ka¾dé56



sloveso pøipadá v prùmìru 2,88 ráme. Slovesa s nejvy¹¹ím poètem rámù: brát - 22, vzít -19, pøijít - 17, vyjít - 16, dìlat - 15, dát - 13, jet, mít - 12.
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Kapitola 5Dal¹í informae navázané navalenèní rámeTato kapitola se zabývá vybranými jazykovými jevy, které ve valenèním slovníku zahyujemenebo plánujeme zahyovat jako atributy valenèníh rámù:� reexivita� reiproita� kontrola� odkaz na vidový protìj¹ek� mo¾né diateze� zpùsob u¾ití slovesa� syntaktiko-sémantiká tøída slovesa� odkaz na synset EuroWordNetu� frekvene ráme.5.1 ReexivitaZákladní pojmyReexiva tantum1 - slovesa, která se nevyskytují bez zvratné èástie vùbe (bát se, smátse, stì¾ovat si), nebo jejih¾ význam je znaènì vzdálen od významu sloves bez této èástie(odehrát se - odehrát, hovat se - hovat).Reexivní forma slovesná (RFS) - spojení 3. osoby slovesa s morfémem se. Mluvnie[Mluvnie II℄, s. 174 a [Mluvnie III℄, s. 240 pøipou¹tìjí u¾ití tohoto tvaru také v 2. os. v ad-ministrativním stylu:2. Vyzýváte se, abyste. . .popø. v reprodukované øeèi s ironikým zabarvením i v 1. os.:1V této seki jsme vyházeli z následujíí literatury: [Grepl,Karlík,1998℄, [Hajièová et al.,2001℄,[Komárek,2001℄, [Králíková,1981℄, [Mluvnie II℄ s. 174-179, [Mluvnie III℄ 1987, [PMÈ℄, [Skoumalová,2001℄,[Skoumalová,2002℄, [©milauer,1966℄, [Oliva,2001℄.2Podle na¹eho názoru je v¹ak takové u¾ití zmínìného tvaru nepøirozené, nebo» evokuje u¾ití objektovéhose. Viz té¾ [©milauer,1966℄, s. 150-151. 58



. Já se prý vyzývám, abyh. . .Podle mluvnie [Grepl,Karlík,1998℄, str. 135:3 "RFS lze u¾ít u vìt¹iny predikátorù implikují-íh agens nebo proesor (kromì reexiv)."Reexivní slovesná forma obvykle (kromì pøípadù personi�kaí) vy¾aduje osobní ACT.Pod tuto hodnotu spadá jak mo¾nost tvoøení zvratného pasiva (Dùm se staví. - od pøe-hodnýh sloves), tak neosobníh vazeb (Do ¹koly se hodí ka¾dý den. - od pøedmìtovýhnepøehodnýh a nepøedmìtovýh sloves)4;5 (víe viz 5.5).Odvozená reexiva: V [Skoumalová,2001℄ jsou odvozená reexiva harakterizována jako"slovesa, která se hovají jako reexiva tantum, poházejí v¹ak od vlastníh reexiv6. Jejihlexikální význam se v¹ak natolik zmìnil, ¾e nemohou být dále hápána jako vlastní reexiva."([Skoumalová,2001℄, s. 28).Zahyení ve slovníkuAtribut reexivita (re.).Navrhujeme zpraovávat pro ka¾dý ráme, nikoli pro elé lemma.Hodnoty: AuxT, AuxR, Obj (Objse,Objsi), bezd., odvozdal.AuxT - reexiva tantum. Navrhujeme zahyovat tato slovesa v¾dy do zvlá¹tního lem-matu.Existuje nìkolik bezobjektovýh sloves, u nih¾ je nereexivní a reexivní podoba sy-nonymní: koukat - koukat se (srov. [Hajièová et al.,2001℄, heslo reexivní sloveso). U tako-výh pøípadù navrhujeme z dùvodù systematiènosti vytvoøit pro zvratnou podobu samostatnélemma7.AuxR - mo¾nost vytvoøení reexivní formy slovesné (tj. zvratného pasiva nebo neosobníhvazeb, viz vý¹e).Objse, Objsi - tvar zájmena se (Objse), si (Objsi) ve funki objektu. Navrhujeme za-znamenat do atributu mo¾nost u¾ití zvratného zájmena, oznaèujíího objekt toto¾ný s ACT,pomoí zkratky Obj (napø. mýt se, koupit si v jednom z rámù sloves mýt, koupit). Za vhodnébyhom pova¾ovali rozli¹ení dativního a akuzativního tvaru: Objse, Objsi (v zápisu nìkterýhrámù se mohou vyskytovat obì hodnoty).Druhy odvozenýh reexiv.V rámi velké skupiny odvozenýh reexiv navrhujeme rozli¹ovat dvì podskupiny:� bezd.: bezdìèná èinnost - do této skupiny patøí jednak slovesa se ¾ivotným ACT typuzabil se, utopil se vyjadøujíí nezámìrný dìj, jednak dìje samovolné u ne¾ivotnýh aktorùvlny se ¹íøí.Typ zabít se, utopit se: jak je patrno, tìmito tvary mù¾e být také vyjádøen významzámìrnì zabít sebe, utopit sebe. Pro zpraování do val. slovníku navrhujeme, aby v rámi3Dal¹í podmínky pro tvoøení a u¾ití re. formy jsou shrnuty v èásti o diatezi.4Srov. také v [Skoumalová,2001℄, s. 44. Na rozdíl ve významu upozoròuje napø. [PMÈ℄, s. 324, [Mluvnie II℄,s. 1765Stranou neháváme tzv. podníené pasivum, u nìho¾ je RFS mo¾ná ve v¹eh osobáh - srov. Léèím se u dr.Pa¾ourka u¾ dva roky. ([PMÈ℄, s. 525).6True reexive verbs je v disertai H. Skoumalové skupina obdobná, nikoli v¹ak toto¾ná s na¹imi slovesys se/si oby objektem.7H. Skoumalová nazývá tato slovesa "reexiva s fakultativním se, si" a uvádí, ¾e fakultativnost zvratnéèástie je mo¾ná jen pro nìkteré významy, pro jiné je její pøítomnost obligatorní, nebo naopak nemo¾ná: Nao (se) kouká¹? Kouká ti podolek. - *Kouká se ti podolek. Podobnì myslet - myslet si. ([Skoumalová,2001℄, s.29-31) 59



s PAT, popø. ADDR byla v atributu re. oznaèena jednak hodnota Obj (tedy zámìrnì- sebe, sobì), jednak bezd. (bezdìènì).Typ vìtev se zlomila, studna se naplnila vodou, vlny se ¹íøí. Problémy mohou nastatzejména v homonymii s pasivní konstrukí. Tuto kontruki v¹ak není mo¾né beze zmìnyvýznamu nahradit opisným pasivem.Pro slovesa bezdìèné èinnosti nebudeme vytváøet zvlá¹tní lemma ani zvlá¹tní ráme,omezíme se na zápis hodnoty "bezd." v pøíslu¹ném rámi.� odvozdal.: Dal¹í velká skupina odvozenýh reexiv, sloves, která mohou existovat ibez se, si, mají v¹ak význam ponìkud odli¹ný od slovesa bez re. èástie (ale ne zela,jako u AuxT; základní spoleèný význam dosud poi»ujeme) a se/si nelze nahradit po-moí sebe/sobì, napø. vrátit se, nahodit se, napraovat se apod. Zároveò tato slovesanespadají do bezdìènýh reexiv. Navrhujeme vytvoøit zvlá¹tní lemma.Dal¹í funke se/si.Zvratné se/si mù¾e být pou¾ito i pro vyjádøení dal¹íh jazykovýh jevù, je¾ v tomtoatributu nezahyujeme:� reiproita - zvratné se, si mù¾e také vyjadøovat reiproitu. Ve slovníku je tato mo¾nostøe¹ena v rámi samostatného atributu (viz kapitola 5.2).� tzv. mediopasivum - u¾it tvar slovesa se zvratnou èástií se, subjekt je vyjádøen tvaremdativu, mù¾e být i v¹eobený, pøítomen je hodnotíí výraz typu dobøe, ¹patnì, snadno,napø. Veèer se mi pøemý¹lí dobøe. Podle H. Skoumalové ([Skoumalová,2001℄, s. 47) lzetuto konstruki vytvoøit od jakéhokoli nedokonavého slovesa, u nìho¾ existuje zvratnépasivum. Nepova¾ujeme tedy za nutné oznaèovat ve slovníku zvlá¹» mo¾nost tvoøenímediopasiva.� typ psát se s nìèím,nosit se s nìèím: Jde o ustálený zpùsob vyjádøení míry pøíznaku(obtí¾nost, vysoká intenzita), který není nutné zahyovat.Závìr: Zvlá¹tní lemma tvoøíme pro v¹ehna AuxT a pro podskupinu odvozenýh ree-xiv oznaèenýh jako odvozdal. Hodnoty AuxR, Objse, Objsi a bezd. budou zaznamenányu pøíslu¹nýh rámù.Pøíklady2 smát se ACT (1;obl) PAT(3;opt) MANN(;typ)-re.: AuxT2 budovat ACT(1;obl) PAT(4;obl) BEN(3,pro+4;typ) ORIG(z+2;opt)LOC(;typ)-re.: AuxR, Objsi2 utopit ACT(1;obl) PAT(4;obl) LOC(;typ)-re.: AuxR, bezd., Objse
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Kritéria pro rozhodováníObjekt:Pokud mù¾eme nahradit krátký tvar zájmen se/si tvarem dlouhým sebe/sobì, klasi�kujemese, si jako objekt (v zápisu rámù PAT, ADDR/BEN). Namísto tvaru zvratného zájmena jemo¾no u¾ít jiného vyjádøení:. koupit si jízdenku - koupit mu jízdenku, koupit dítìti jízdenku(koupil jízdenku sobì, ne Janovi).Pøikláníme se tak k "tradiènímu" pøístupu, vyházejíímu z [©milauer,1966℄8. Tyto pøípadybudou spadat pod nìkterý z rámù slovesa bez zvratné èástie (tedy napø. koupit, mýt).Problémy a otevøené otázkyA. Homonymie zvratnýh se/si. Pro zjednodu¹ení budouí práe s tímto atributem uvádímemo¾nosti homonymie a mo¾nost souvýskytu nìkterýh hodnot atributu.Mo¾nosti homonymie (podle èlánku K. Králíkové [Králíková,1981℄ a s jejími pøíklady (KK),dále podle práe [Skoumalová,2001℄ a s jejím pøíkladem (HS) a podle [Mluvnie II℄; upravenopro na¹e termíny):1. AuxR - Obj: Jejih práe se posuzuje nìkolikrát do roka. � Posuzuje se velie pøísnì.(sám sebe) (KK)2. AuxR - reiproita9: Nìkteøí nositelé proudu se neutralizují. (KK)3. AuxR - Obj - reiproita: Nìo takového se vidí zøídka. Vidìl se v zradle. Vidìli sev divadle. (KK)4. AuxR - bezd.: Napìtí se zmen¹í a pøenese se na møí¾ku. (KK) Musíme poèkat, a¾ senaplní v¹ehny sklenie. ([Mluvnie II℄)5. AuxR - bezd. - Obj: nìo zaseklého se uvolní pomoí nìèeho (AuxR) - atomové vazby seuvolní (bezd.) - vedouí oddìlení se pro ten den uvolnil, neuvolnil v¹ak ostatní praovníky(Obj). (v¹e KK)Zabila se husa a hodovalo se. - Zabil se pádem ze støehy. - Zabil se z ne¹»astné lásky.([Mluvnie II℄)6. Obj - bezd.: Ve v¹eh lideh se zklamal, trpìl depresemi a nakone se utopil ve vanì. xDítì spadlo do øeky a utopilo se. (KK)7. AuxT - reiproita - Obj: Jan a Marie se milují. (HS)Nemo¾nosti souvýskytu:8Argumenty K. Olivy v èlánku [Oliva,2001℄ nám pøipadají pro konepi valenèního slovníku málo pøesvìd-èivé; uplatnìní jeho teorie, ¾e v¹ehna se/si jsou pouze èástiemi, by znamenalo zaznamenávat bez rozdíluvýskyty v¹eh sloves se zvratnou èástií: zvlá¹tními lemmaty by pak musely napø. být: mýt - mýt se - mýtsi. Test zamìnitelnosti se/si s sebe/sobì K. Oliva napadá zejména v pøípadeh koreferene v pomìrnì slo-¾itýh konstrukíh. Pøi rozhodování, zda je tøeba vytvoøit zvlá¹tní lemma, nebo jde pouze o jiné vyjádøeníaktantu/volného doplnìní v rámi jednoho ráme, tento test plnì obstojí.9Pro úplnost zde uvádíme i homonymie s reiproèním se/si.61



1. zároveò se nemohou vyskytovat hodnoty AuxT a AuxR.102. nemù¾e být zároveò AuxT a Obj - vymezili jsme, ¾e pro AuxT bude v¾dy zvlá¹tnílemma.B. Rozli¹ení se a si v zápisu. Problémy spojené s tvarem si.Hodnota AuxR se vá¾e jen k tvaru se. U AuxT bude èástie si zahrnuta pøímo v lemmatu,u Obj jsme vý¹e navrhli rozli¹ení dvou mo¾ností této hodnoty: Objse, Objsi. Atribut bezdìènáèinnost se mù¾e týkat obou èásti, jde v¹ak o nìkolik sloves a myslíme si, ¾e není vhodné popisdále komplikovat rozli¹ováním pøípadù se se a si.Si mù¾e dále vyjadøovat, èasto ve spojení s pre�xy za-, po-11, "uspokojení z dìje"([PMÈ℄,s. 213). Shopnost vyjádøení tohoto pøíznaku má ¹iroká skupina sloves, do ní¾ spadají jakslovesa, která pova¾ujeme za odvozená reexiva (zakouøit si, zaly¾ovat si, pospat si) a kteráby mìla mít samostatné lemma, tak i slovesa, u nih¾ je si nevalenèní a viditelnì plní jinoufunki - srov. zanotovat si, zazpívat si, zatroubit si atd. Pro tato u¾ití si platí tvrzení v èlánku[Králíková,1981℄, s. 293:"Hranie objektového a volného si je v¹ak velmi nejasná, u¾ití objektového si jetypiké zejména pro projevy hovorové a je podmínìno stylistiky."Jak dále autorka podotýká "si neobmìòuje význam základníh sloves", s nimi¾ prauje,a tuto otázku dále neøe¹í. Máme za to, ¾e ve valenèním slovníku je zásadní prvotnì zahytitvazebné12 si; pro druhou skupinu sloves není podle na¹eho názoru nutné mo¾nost u¾ití siuvádìt. Uvìdomujeme si v¹ak, ¾e hranie mezi vazebným a volným dativem je nìkdy vágní adosáhnout naprosté dùslednosti proto bude velmi obtí¾né.5.2 ReiproitaZákladní pojmyPøi zpraování reiproity vyházíme ze studie Panevové ([Panevová,1999℄), zde v krátkostishrnujeme její závìry podstatné pro anotování jednotlivýh sloves.Reiproita znamená mo¾nost prvku valenèního ráme vstoupit do vztahu symetries jiným prvkem valenèního ráme (pøíp. s víe prvky). Nutnou podmínkou je vzájemnázamìnitelnost pøíslu¹nýh prvkù, tj. aby mohlo být sloveso v daném významu u¾ito reiproènì,musí existovat takové lexikální obsazení, kdy jsou splnìny následujíí podmínky:� pøíslu¹né prvky jsou lexikálnì homogenní (napø. oba ¾ivotné),� prvky jsou v symetrikém vztahu(mluvili o sobì hezky (Jan mluvil o Marii hezky a Marie mluvila o Janovi hezky), ale nenaøídili si (Jan naøídil nìo Marii 6= Marie naøídila nìo Janovi).10[Mluvnie II℄, s. 177 upozoròuje na mo¾nost tvoøení konstrukí typu: To se ti to smìje! i od re. tantum.Jde vlastnì o mediopasivum, v nìm¾ je elidováno adverbiále. Tuto problematiku v¹ak pova¾ujeme za okrajovoua nebudeme ji ve slovníku øe¹it.11Ov¹em nejenom pøi pre�xai, srov. "náladové si" u ©milauera, s. 42 a 222: ¾íti si, jíti si.12Srov. i u [Skoumalová,2001℄, s. 21).
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(Naví doplnìní musí mít stejnou hodnotu o do kontextové zapojenosti a sloveso nesmí býtrozvito doplnìním, které se vztahuje pouze k jednomu z prvkù vstupujííh do reiproèníhovztahu.)Pøejímáme závìr Panevové, podle kterého jde pøi reiproitì o speiální u¾ití základníhoráme poteniálnì reiproèního slovesa (vidìli se (navzájem) je jen speiálním pøípadem vazbyvidìli nìkoho).Morfematiké vyjádøení reiproity. Pokud do vztahu reiproity vstupuje aktor ajedno dal¹í doplnìní, je toto druhé doplnìní "zrovnoprávnìno", tj. pøesouvá se jako koordi-novaná souèást aktoru (pøípadnì jsou oba èleny vyjádøeny syntaktikým jménem v plurálu)a reiproita se obvykle vyjadøuje reexivním zájmenem se/si, v krátké nebo dlouhé formìa v pøíslu¹ném pádu (tj. Gen sebe, Dat si/sobì, A se/sebe, Lo sobì, Ins sebou), pøíp. veformì pøedlo¾kové skupiny (napø. na+4 na sebe).Nìkdy v¹ak reiproita potøebuje expliitní vyjádøení pomoí adverbií spolu, navzájemapod. Pøedlo¾ková skupina s+Instr se obvykle nahrazuje pøíslovem spolu (Jan a Petr spolumluvili, ale *Jan a Petr mluvili se sebou (navzájem)).Pokud se na reiproitì aktor nepodílí, mù¾e plynout pouze z lexikálního významu (for-málnì mù¾e být reiproita vyjádøena nulovým prostøedkem: seznámil je = seznámil nìkohos nìkým).V pøípadì reexiv tantum se reexivní èástie se nezdvojuje.Zahyení ve slovníkuMo¾nost reiproèního u¾ití se netýká elého slovesa, ale v¾dy jeho jednotlivýh rámù. Protoji zahyujeme u ka¾dého valenèního ráme, kterého se týká, a to pomoí atributu reiproity,ve kterém se spei�kují prvky ráme vstupujíí do vztahu reiproity.2 pøedstavovat1 ACT(1;obl) ADDR(3;obl) PAT(4;obl) EFF(jako+4;opt)-reiproity: ACT-ADDR-PATpøedstavovali se (sobì navzájem) (=seznamovat se)2 pøedstavovat2 ACT(1;obl) PAT(4;obl) REG(v+6;typ)pøedstavovat v nìèem ¹pièku, úspìhy; Robinson pøedstavujenového èlovìka; plat pøedstavuje jediný pøíjem, to pøedsta-vuje zajímavou otázku (=symbolizovat)Druhý z uvedenýh rámù nemá mo¾nost reiproèního u¾ití.PøíkladyNejroz¹íøenìj¹í typ reiproity je reiproèní u¾ití aktoru a adresátu:. domlouvat se (spolu) na nìèem. slibovat si (navzájem) nìo. hradit si (navzájem) estovní náklady. kupovat si dárky. uèit se (navzájem) násobilku/násobile. dovedli si pomoi navzájem, kdy¾ bylo potøeba. zaslat si dárky po¹tou
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Reiproèní vztah aktoru a patientu se mù¾e uplatnit napø. u sloves bít, kreslit, vidìt, potkat,akeptovat, hodit spolu, zapadat do sebe (mozaika do sebe pøesnì zapadá) nebo u reexivtantum { bát se, brát si/vzít si, hádat se, setkávat se, dívat se.Pomìrnì øídký je reiproèní vztah aktoru a doplnìní efektu nebo pùvodu:. ¾ádají od sebe navzájem omluvu. dosáhli na sobì slibu. mít od sebe nìo na památku (ACT-ORIG). soustøedit pozornost na sebe (ACT-EFF)Do vztahu reiproity nemusí vstupovat aktor { mù¾e se týkat patientu a adresátu. obrátil je proti sobìpatientu a pùvodu (oddìlovat, odli¹ovat). dìlili je od sebe dva roky. li¹ila je povahanebo patientu a e�ektu. pøelo¾ili klády (pøes sebe). spojit lana (=jedno s druhým). srovnat rùzné zpùsoby. støídat nálady (veselou se smutnou).. navazovat provaz a lanoV daleko ¹ir¹ím mìøítku ne¾ u [Panevová,1999℄ je zøejmì potøeba uva¾ovat o kombinaiaktantu a volného doplnìní. Mù¾e jít o reiproèní vztah aktoru a urèení smìru, resp. místa:. pøepadnout pøes sebe (ACT-DIR2). pøiblí¾it se k sobì, doházet k sobì (ACT-DIR3). válet se po sobì, poøídili u sebe dobøe (ACT-LOC)o vztah aktoru a benefaktoru:. budovali si (jeden druhému) ¹»astnou budounost. èekají si (v pøípadì potøeby) s dluhy. udr¾ovali si zahradu (navzájem jeden druhému, kdy¾ byl nì-kdo z nih nemoný)èi aktoru a jinýh volnýh doplnìní:. hráli (sami) za sebe, mluví za sebe (navzájem)(ACT-SUBST). èekají spolu dítì, udr¾ovali spolu krok (jako udr¾oval kroks dobou), ¾ili spolu, hrají si spolu (ACT-ACMP)Objevil se i pøíklad, kde je nutno uva¾ovat o symetrikém vztahu mezi aktorem a doplnì-ním normy. zaøídili se podle sebe.NORMReiproita se mù¾e týkat rùznýh dvoji doplnìní jednoho slovesa:
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ACT-PAT ACT-ADDRpøedvedli se pøátelùm, pøed pøáteli pøedvedli si své vynálezypopisovali se (navzájem) popisovali si zá¾itkyACT-PAT ACT-BENhodili se domù (autem) hodili si domù vìi autemACT-PAT ACT-ORIGoèekávali se (s napìtím) oèekávat od sebe omluvupøijímat se pøijímat nìo od sebeDo vztahu reiproity mohou vstupovat tøi doplnìní u sloves se tøemi èi ètyømi aktanty.ACT-ADDR-PAT mluvit, seznamovat, jednat, èetli si (jeden druhému) o sobì (navzájem)ACT-PAT-ORIG dozvìdìli se od sebe o sobì/na sebe v¹ehno, ? udìlali si ze sebe otrokyACT-ADDR-EFF hráli spolu (jeden s druhým) karty o sebe (jeden o druhého)ACT-PAT-EFF pøipojili se k sobì, dvojèata se vydávala za sebeReiproèní vztah mù¾e být i mezi dvìma aktanty a volným doplnìním:ACT-ADDR-BEN dìlali si pro sebe dárkyACT-PAT-DIR1 posunout se od sebeACT-PAT-DIR3 obraet se k sobì, posunout se k sobìACT-ADDR-DIR2 posílali si po sobì zprávyACT-PAT-CAUS trápili se (navzájem) kvùli sobìPanevová popisuje zejména pøípady, kdy do reiproèního vztahu vstupují aktanty, pøi-pou¹tí v¹ak i volná doplnìní (pøiblí¾it se k sobì, ACT-DIR3). Na zkoumanýh sloveseh seukázalo, ¾e tento jev je nutno hápat ¹íøeji { symetriké vyjádøení aktantu a volného doplnìníje pomìrnì obvyklé. Dal¹í zkoumání zasluhuje reiproèní vztah mezi nìkolika èleny ráme.5.3 KontrolaZákladní pojmyProblematika kontroly13 se týká tzv. sloves kontroly (verbs of ontrol), tj. sloves, jejih¾valenèní èlen mù¾e být vyjádøen slovesem v in�nitivu.14;15 U takovýh sloves zahyujemevztah mezi kontrolovaným èlenem ráme (ontrollee, tj. èlen ráme, který by byl subjek-tem in�nitivu, jeho povrhová realizae není mo¾ná) a pøíslu¹ným kontrolujíím valenènímèlenem øídíího slovesa kontroly (ontroller).Pøíklad:. Marie se pokou¹í zpívat.Marie je aktorem slovesa pokou¹et se a zároveò je subjektem závislého slovesa zpívat, proto¾ezpívá Marie; Marie je zde tedy èlen kontrolujíí i kontrolovaný.V odborné literatuøe (zejména pro angliètinu) se setkáváme s jiným èlenìním sloves s in-�nitivem:13V této seki jsme vyházeli z následujíí literatury: [Hajièová et al.,2001℄, [Mluvnie III℄, [Panevová,1996℄,[Panevová,1998℄, [Skoumalová,2002℄.14Obenì se za slovesa kontroly pova¾ují takovás lovesa, která mají dva koindexované èleny valenèního ráme,tj. kromì vy¾adování valenèního èlenu ve formì in�nitivu mù¾e mít napø. i formu substantivní nominalizaePetri od maminkyj po¾adoval pomo /Sbj/. Takové pøípady ve slovníku zahyeny nejsou.15In�nitiv mù¾e u sloves stát v subjektové pozii, mù¾e být vyjádøením PAT, EFF, INTT.65



� Raising verbs: subjekt in�nitivu se stává subjektem nebo objektem øídíího slovesa,zároveò ale nepatøí do ráme øídíího slovesa: Jirka se zdá být veselý. Subjekt mù¾e býtvyjádøen elou klauzí.{ subjet raising verbs - zejména modální a fázová slovesa, sloveso zdát se. Subjektyobou slovesnýh tvarù jsou koreferenèní. Petr smí odejít.{ objet raising verbs - zejména slovesa vnímání. Subjekt in�nitivu je objektem øí-díího slovesa. Sly¹el Karla zpívat.� Equi verbs (slovesa s vlastností kontroly): jeden z aktantù øídíího slovesa je koreferenènís aktantem slovesa vyjádøeného in�nitivem. Jirka se sna¾í být veselý.Zahyení ve slovníkuDo jednotlivýh rámù je zaveden atribut ontrol. Hodnotami tohoto atributu jsou èleny va-lenèního ráme øídíího slovesa, plníí funki kontrolujíího èlenu. U jistýh spornýh pøíkladùu¾íváme hodnoty ex (viz ní¾e).PøíkladyFunki kontrolujíího èlenu mohou plnit následujíí aktanty a volná doplnìní, je¾ vy¾adujeøídíí sloveso:2 dojít ACT(1;obl) INTT(Inf;obl)do¹el sousede nakoupit-ontrol: ACT2 dát ACT(1;obl) PAT(4;obl) EFF(Inf;obl)dala dìti spát-ontrol: PAT2 dovolovat ACT(1;obl) ADDR(3;obl) PAT(4,Inf,aby;obl)ka¾dý víkend jim tatínek dovoloval jít do kina-ontrol: ADDR2 htít ACT(1;obl) PAT(4,Inf,aby;obl) ORIG(po+6,na+6,od+2;opt)AIM(na+4,k+3;typ) BEN(pro+4,typ)he od rodièù zaplatit ¹kolu-ontrol: ORIG2 pøedstavovat ACT(1,Inf;obl) PAT(4,¾e;obl) BEN(pro+4;typ)najít vhodnìj¹í øe¹ení tohoto úkolu pøedstavovalo pro nìkolikgeneraí problém-ontrol: BENDal¹í pøíklady lze nalézt v èlánku [Panevová,1996℄.U nìkterýh sloves mù¾e být kontrolujíím èlenem ACT, nebo ADDR, napø.2 nabídnout ACT(1;obl) ADDR(3;obl) PAT(4,Inf,¾e,aby,a»;obl)EFF(7,jako,za+4;opt) AIM(k+3,na+4;typ) EXT(za+4;typ)66



pøítel mi nabídl napsat ten dopis místo mne (ACT) � pøítelmi nabídl pøespat je¹tì jednu no u nìj (ADDR)-ontrol: ACT, ADDRKontrolujíí aktant mù¾e být v¹eobený, srov. v¹eobený ADDR ve vìtì:. Tento obhod umo¾òuje nakoupit zbrusu nový nábytek zanízké eny.Jeliko¾ se jedná o jednu z mo¾ností realizae konkrétního typu aktantu, zvlá¹» tento faktnezahyujeme.Problémy, otevøené otázkyJistý problém pøedstavují struktury typu: dala (dìtem) spravit boty. Subjekt in�nitivu nepova-¾ujeme za v¹eobený aktant, na jeho konkretizai lze v¹ak usuzovat jen na základì pragmati-kýh znalostí. Zpraování tìhto konstrukí je jistì komplikováno faktem, ¾e se ve skuteènostijedná o struktury sekundární diateze (srov. [Mluvnie II℄ III, s. 251-252); pro jejih marginál-nost je v¹ak nezaznamenáváme do atributu diateze (viz kapitola 5.5). Do atributu ontrol takprozatím u pøíslu¹ného ráme slovesa dát, dávat, nehat, nehávat zapisujeme zkratku ex.Problémy mù¾e pùsobit také urèení kontrolujíího èlenu u konstrukí s neosobním slovesempatøit se:. Pustit dámu první ve dveøíh se patøilo.I u tohoto slovesa také poneháváme zatím oznaèení ex v atributu ontrol.5.4 Vidové dvojieVysvìtlení základníh pojmùSlovesa dokonavá, nedokonavá. Vid16 pøedstavuje vztah slovesa k zavr¹enosti (ukonèe-nosti) dìje. Slovesa dokonavá vyjadøují, ¾e dìj byl ukonèen, nebo bude zavr¹en; slovesa nedo-konavá se k faktu ukonèení dìje nevyjadøují. Existují také slovesa obouvidová, která mohouv kontextu vystupovat jako dokonavá, nebo nedokonavá. ([PMÈ℄, s. 318-319.)Vidová dvojie. V na¹em pojetí se jedná o tzv. "èisté vidové dvojie" - tedy o dvì slo-vesa se stejným lexikálním významem, li¹íí se pouze videm. Ve zpraovávaném vzorku jsouvelie málo uvádìny pre�gované dokonavé protìj¹ky, pøedpona èasto mìní význam. V sou-ladu s pøístupem mluvnie [Mluvnie II℄ jsou uvedeny nìkteré vidové protìj¹ky s tzv. prostìvidovými pøedponami (napø. na- v napsat - psát). Statut tohoto pojmu je v¹ak, jak uznávajísami autoøi Mluvnie, znaènì neurèitý.Násobenost. U nedokonavýh sloves je mo¾né vymezit kategorii násobenosti. Slovesanásobená vyjadøují neaktuální, uzuální dìje.17Zahyení ve slovníku, pøíkladyAtribut vid je zpraováván pro ka¾dý slovesný ráme, nebo» jednotlivé ráme jednoho lemmatuse mohou ve vidové harakteristie li¹it. Zápis atributu obsahuje tyto informae: v závorevidovou harakteristiku slovesa (hodnoty dok., nedok., dok. i nedok., nás.); vidovou dvojii a16V této kapitole byla pou¾ita následujíí literatura: [Mluvnie II℄, [PMÈ℄, [SSJÈ℄, [SSÈ℄.17Význam násobenosti mají i nìkteré jiné typy sloves, napø. hodil na houby; tato slovesa v¹ak nutnì nemusímít rys neaktuálnosti. Srov. [Mluvnie II℄, s.185 67



za ní v závore její vidovou harakteristiku a pøípadnì znak "=".Pøíklad: ráme slovesa odpovídat:2 ACT(1;obl) ADDR(3;obl) PAT(na+4;opt)EFF(4,7,¾e,zda,aby,a»;obl) MANN(;typ) MEANS(7;typ)odpovídal mu na jeho dotaz pravdu / ¾e .. . / èinem, smí-hem, se smíhem; odpovídali si (navzájem) na dotazy-vid: (nedok.); odpovìdìt (dok.) =2 ACT(1,¾e;obl) PAT(3;obl) REG(7;typ)øe¹ení odpovídá (svými vlastnostmi) po¾adavkùm-vid: (nedok.)2 ACT(1;obl) ADDR(3;opt) PAT(za+4;obl) MEANS(7;typ)odpovídá za své dìti, odpovídá za ztrátu svým majetkem; od-povídají (si) za sebe (navzájem)-vid: (nedok.)Znaménko = za vidovou dvojií oznaèuje toto¾nou valeni obou sloves (viz vý¹e). Vevelké vìt¹inì pøípadù se ráme obou sloves neli¹í. Problematikým zùstává napø. posouzenísloves po¾ádat nìkoho o nìo a po¾adovat nìo od nìkoho, jejih¾ výklad se li¹í i ve slovnííhèe¹tiny.18Obouvidová slovesa jsou oznaèována "dok. i nedok.".Násobenost. Za informaí o dokonavosti, resp. nedokonavosti slovesa a za urèením vidovédvojie následuje násobené sloveso, pokud existuje, s informaí (nás.) a pøíp. znakem =, srov.jeden z rámù slovesa ru¹it:2 ru¹it ACT(1;obl) PAT(4;obl) MEANS(7;typ)z tehnikýh dùvodù ru¹íme plánovaný konert, ru¹it fede-rální fond, ru¹íme malé obhody-fvid: (nedok.); ru¹ívat (nás.) =Násobená slovesa je mo¾no tvoøit jen od nìkterýh slovesnýh tøíd (od sloves 1. tø. typubrát, mazat, 3. tø. kupovat, 4. a 5. slovesné tøídy: prosit, trpìt, sázet; dìlat). Navrhujemezahyovat násobené protìj¹ky jen v pøípadeh, kdy je jejih vytvoøení pøirozené (napø. øí-kávat). Násobená slovesa je jistì mo¾né utvoøit od velkého mno¾ství sloves tak, ¾e je adresáttextu bude shopen identi�kovat, pùjde v¹ak o aktualizai (srov. napø.. Ona ho o to kdysi ¾ádávala, ale nevyhovìl jí.Ve slovníku nejsou zahyeny tvary se zdvojenou pøedponou -va-, tento jev pova¾ujeme spí¹eza jev slovotvorný.Dvì podoby jednoho slovesa jsou psány s lomítkem: podepisovat/podpisovat.18Slovník spisovného jazyka èeského pova¾uje po¾adovat za nedok. protìj¹ek pouze k významu slovesa po¾á-dat, který je oznaèen jako "ponìkud zast.": vyslovit po¾adavek nìèeho, projevit ¾ádostivost nìèeho, vy¾ádat si- bude ti dávati, okoli po¾ádá¹ (Nìm.). Naopak Slovník spisovné èe¹tiny pro ¹kolu a veøejnost nerozli¹uje víevýznamù slovesa po¾ádat a obì slovesa spojuje do jednoho hesla.68



Kritéria pro rozhodováníZákladním kritériem pro rozhodování byl jazykový it zpraovatelù hesel. U vìt¹iny slovesbyla provedena kontrola se Slovníkem spisovné èe¹tiny pro ¹kolu a veøejnost, kde je vidováharakteristika zahyena. Ne v¾dy pro nás v¹ak byla informae ze Slovníku smìrodatná: SSÈnapø. neuznává u slovesa dostat (=dopadnout) vidovou dvojii dostávat. Tato vidová dvojieje pro nás i v uvedeném významu pøijatelná.V odborné literatuøe není jednotný názor na vidovou harakteristiku sloves pohybu. Nepre-�govaná slovesa pohybu (jít, jet, hodit) jsou podle na¹eho názoru nedokonavá bez vidovéhoprotìj¹ku. Vztahy mezi jít a hodit, jet a jezdit se nedají omezit kategorií vidu, popø. náso-benosti; roli zde hraje tzv. determinovanost nebo indeterminovanost. U pre�govanýh slovespohybu jsou ve slovníku soustavnì uvádìny vidové protìj¹ky (napø. projít - proházet).Problémy a otevøené otázkyZpraovávání vidové problematiky je komplikováno faktem, ¾e jsou nejednou do stejnéhoslovníkového hesla zaøazena homonyma: napø. u hesla dokázat spolu s významem 1. =umìt(bez vid. protìj¹ku jako vìt¹ina sloves s modálním význ.) 2. a 3. =provést dùkaz, osvìdèit(dokazovat) také 4. =skonèit kázání; u hesla dostávat také význam: dostával svým slibùm,s dokonavým protìj¹kem dostát.Pøi vytváøení vidové harakteristiky je tøeba zvlá¹tì pozornì pøihlí¾et k urèení vidovýhdvoji u ustálenýh spojení, frazeologismù apod. Èasto pro svou ustálenost nemohou býtslovesa v takovýh spojeníh nahrazena vidovým protìj¹kem, srov. pøestat - pøestávat (x tou¾ pøestává v¹ehno).V SSÈ jsou u nìkterýh sloves zvlá¹tì vymezeny významy pasivníh tvarù (napø. býtztraen = být v beznadìjném stavu). Tato skuteènost není zatím zahrnuta v rámíh, protojsme ji nezkoumali ani u urèování vidového protìj¹ku.Praktiké ovìøeníProvìøení provázanosti sloves dovést a dovádìt z hlediska vidové opozie bylo provedeno navzorku vìt z ÈNK. 500 náhodnì vybranýh pøíkladù lemmatu dovést a 173 pøíkladù lemmatudovádìt potvrzuje pøiøazení vidovýh protìj¹kù k jednotlivým rámùm slovesa dovádìt: provýznam primárního slovesa pohybu s PAT a DIR3 neexistuje èistá vidová dvojie, a to. Z turnovského námìstí nás napøíklad pì¹ky spolehlivì<dovede> pøes Betlémské skály a Drábovnu èervená , odroku 1929 zvaná ©imákova stezka.V pøípadì u¾ití tzv. historikého presentu se v¹ak nedokonavý tvar výjimeènì u slovesa po-hybu objevil:. Zdej¹í " tøiaosmdesátka " mì pak <dovádí> na nejsevernìj¹íbod Oahu a právì zde - na samém severu Oahu - pak koneènìpoznávám mìsto Laie , které v mém havajském estovnímplánu stálo na jednom z nejpøednìj¹íh míst.Vidový protìj¹ek také nemá dovést v platnosti modálního slovesa (=umìt, být shopen).Na rozdíl od harakteristiky ve Slovníku spisovné èe¹tiny pro ¹kolu a veøejnost tedy mù-¾eme konstatovat, ¾e jedinì pøenesený význam tohoto slovesa má èistou vidovou dvojii -dovádìt. 69



V materiálu se také mnohokrát vyskytlo homonymum dovádìt2 (= skotaèit). Toto slovesoje bez vidového protìj¹ku.5.5 DiatezeZákladní pojmyDiateze19 oznaèuje vztah mezi sémantikými partiipanty vìty a synktaktikými funkemi(poziemi), zvl. subjektem a objektem, vyjadøovaný pøedev¹ím slovesným rodem ([Lotko,2000℄).V popisu u¾íváme termínù diateze primární (výhozí, s verbem v aktivním rodu) a sekundární(od primární odvozená).Zahyení ve slovníkuPodle na¹eho názoru by pøi slovníkovém zpraování bylo vhodné do atributu diateze zapisovat:� zda a jaké jeho sekundární diateze jsou mo¾né� jak se zmìní ráme.Navrhujeme zahyovat mo¾nost tvoøení opisného pasiva (OP), diateze s mít+trpné par-tiipium (m+p) a dostat+trpné partiipium (d+p). Pro zápis by napø. bylo mo¾né vyjít odaktantu, nebo volného doplnìní, které je na povrhové rovinì v sekundární diatezi vyjádøenojménem v nominativu, napø. zápis opisného pasiva: diateze: OP - PAT.Pøíklady2 prohla¹ovat ACT(1;obl) PAT(4;obl) EFF(7,za+4;obl) [A℄prohla¹ovali ho za blázna, prohla¹oval ho ze svého nástupe-diateze: OP-PAT2 povolit ACT(1;obl) ADDR(3;opt) PAT(4,Inf,aby;obl) [B℄povolili mu pøestup na jinou ¹kolu-diateze: OP-PAT, m+p-ADDR, d+p-ADDR2 ovìøit ACT(1;obl) PAT(4,¾e,zda,jak;obl) MEANS(7;typ) BEN(3;typ)ovìøit (si) správnost hypotézy pokusy; ovìøit platnost pod-pisu-diateze: OP-PAT, m+p-ACT,BENKritéria pro rozhodováníV této fázi pøípravy slovníkového zpraování bylo dùle¾ité prozkoumat, pøi u¾ití kterýh slo-vesnýh tvarù mù¾e dojít ke zmìnám v rámi. Výsledky takového zkoumání vedly k dal¹ímzávìrùm o typeh struktur, je¾ je nutno v tomto atributu zaznamenávat. U nìkterýh struk-tur podáváme na základì dostupné literatury podrobnìj¹í výklad o podmínkáh tvoøení apod.19V této seki jsme vyházeli z následujíí literatury: [Grepl,Karlík,1998℄, [Lotko,2000℄, [Mluvnie II℄,[Mluvnie III℄, [PMÈ℄, [Skoumalová,2001℄, [Skoumalová,2002℄, [©milauer,1966℄.70



Pøíèestí minulé a aktivním u¾ití.Ráme beze zmìny.In�nitiv aktivní.Tato problematika je øe¹ena v kapitole o kontrole (5.3).Imperativ.Ráme se zahovává, v bezpøíznakovýh vìtáh na povrhové rovinì expliitnì nevyjádøenACT.Pøehodník pøítomný aktivní.Ráme nezmìnìn, ACT povrhovì mù¾e být vyjádøen oby ACT vy¾adovaný predikátem vìty,ACT je tak vyjádøen jen jednou.Pøehodník minulý aktivní.Platí to, o u pøehodníku pøítomného aktivníhoReexivní forma slovesná.Pod tento pojem øadíme jak zvratný tvar u sloves pøehodnýh, který má pak pasivní vý-znam (Dopis se pí¹e hodinu.20), tak zvratný tvar sloves pøedmìtovýh nepøehodnýh i slovesnepøedmìtovýh, kde je význam aktivní (Hlasovalo se o tom v parlamentu. Jelo se tam elouno.) (srov. [Mluvnie II℄, s. 176, [PMÈ℄, s. 324).Zmìny ve ztvárnìní ráme: nelze povrhovì vyjádøit ACT:. Úøedník pí¹e dopis hodinu. Dopis se pí¹e hodinu.. *Dopis se pí¹e úøedníkem hodinu.Pro u¾ívání reexivní slovesné formy (se zkratkou RFS, jindy nazývané také reexivním,zvratným pasivem) existují urèitá pravidla, vymezovaná v jednotlivýh pøíruèkáh, která senyní pokusíme shrnout:Pravidla pro u¾ívání reexivní formy slovesné (reexivního pasiva) (podle [Grepl,Karlík,1998℄,str. 135):� RFS nelze u¾ít, je-li patientem mluvèí nebo adresát (RFS je omezena na 3. osobu)21, avìt¹inou ani tehdy, je-li patient spei�kován jmény oznaèujíími osoby:. Maminka umývá malou Janièku.. *Malá Janièka se umývá.- mo¾ná zámìna s primární diatezí22.� RFS je mo¾ná také ve vìtáh typu. Léèím se u dr. Pa¾ourka u¾ dva roky.20[Mluvnie III℄ (s. 235) v souvislosti s tím upozoròuje na fakt, ¾e pokud je ACT v primární diatezi vyjádøennázvem institue, je mo¾né jej v diatezi sekundární vyjádøit pomoí místního pøedlo¾kového pádu: Výbor o tomrozhodl - Ve výboru se o tom rozhodlo.21Srov. [Mluvnie II℄, s. 174-5 a [Mluvnie III℄, s.240, kde je pøipou¹tìno i u¾ití v 2. os. v administrativnímstylu: Vyzýváte se, abyste. . . , Odsuzujete se k 5 letùm vìzení. K dané problematie viz té¾ [©milauer,1966℄, s.150-1.22Srov. v¹ak v [Mluvnie III℄, s. 239 výklad o tom, ¾e dané pravidlo se vztahuje k dìjùm, které konatel mù¾evykonávat sám na sobì. U dìjù, které konatel sám na sobì vykonávat nemù¾e, nedohází k uvedené homonymiia u¾ití re. formy je mo¾né: Dìti se oèkují v pátek dopoledne.71



- tzv. podníené pasivum, mo¾né ve v¹eh osobáh, jde o jiný zpùsob vyjádøení hierar-hizae23� RFS lze u¾ít u vìt¹iny predikátorù implikujííh agens nebo proesor (kromì reexiv).. Spali jsme a¾ do rána. Spalo se a¾ do rána.� RFS dáváme pøednost u sloves nedokonavýh.O tvoøení tvarù opisnýh a zvratnýh tvarù pasiva podle vidové harakteristiky pojednávátaké ©milauer ([©milauer,1966℄, (s. 151)), kdy¾ øíká: "Opisné pasivum je statiètìj¹í. Naprotitomu se zvratného pasíva u¾ívá zvlá¹tì o èinnosti opakované, pravidelné, typiké, hlavnìu sloves nedokonavýh. Je dynamiètìj¹í."Mluvnie [Mluvnie II℄, s. 178-8 k tìmto faktùm dodává dal¹í: "reexivní tvar obvyklepøedpokládá osobní agens", reexivní tvar tak netvoøí slovesa, která nemají osobní agens,napø. pr¹et, tát, tét. Jako nespisovné se poi»uje pou¾ití re. formy u statikýh predikátù,napø. Kdy¾ se má auto, to se to jezdí. ([Mluvnie III℄, s. 239).Opisné pasivum.Tvar slovesa být + trpné partiipium. [Grepl,Karlík,1998℄, s. 133-4 uvádí tento transformaènívzore:242 V1nom - PREDvf akt - V2ak =) V2nom - PREDvf op - V1instrÚøedník napsal dopis. =) Dopis byl napsán úøedníkem.resp.2 V1nom - PREDvf akt - V2 jiná ne¾ ak =) PREDvf op - V1instr- V2 jiná ne¾ akPoslani o zákonu hlasovali dvakrát. =) O zákonu bylo (po-slani) hlasováno dvakrát.Pravidla pro u¾ívání opisného pasiva (podle Skladba èe¹tiny, s. 135):� OP - u akèníh sloves, která vy¾adují pøedmìt (jak vyplývá z døív. výkladu, nemusí jíto pøedm. v Ak; v na¹em pojetí pùjde nejèastìji o vyjádøení aktantù: PAT, EFF)� OP dáváme pøednost oproti re. pasivu u sloves dokonavýh (Ta zále¾itost u¾ bylaprojednána.)25[Mluvnie II℄ (s. 173) udává dal¹í podmínky pro tvoøení opisného pasiva:� nelze jej tvoøit od pøehodnýh sloves vyjadøujííh tìlesné nebo du¹evní stavy. Zebou ho nohy.23Pøi zpraování valenèního slovníku neháváme otázku podníeného pasiva stranou.24Podobnì jako u re. formy i zde je mo¾né ACT v sekundární diatezi u názvù instituí vyjádøit pomoípøedlo¾kového pádu: Dráha zavedla nové typy místenek. - Na dráze byly zavedeny nové typy místenek. mluvnie[Mluvnie III℄, s. 235. Otázkou zùstává, zda v tomto pøípadì nedohází kromì zmìny hierarhizae propozieoproti primární diatezi i k dal¹ím zmìnám.25Konstruke s OP tvoøeným od sloves nedokonavýh se podle autorù Skladby èe¹tiny, s. 136, poi»ují jakokni¾ní, èasto a¾ strojené. Srov. obdobnou harakteristiku v [Mluvnie III℄, s. 241.72



� nelze jej tvoøit od nedokonavýh sloves vyjadøujííh statiké vztahy rùzného druhu. Mám halupu.. Vì¾ pøevy¹uje okolní budovy.� nelze jej tvoøit od proesuálníh pøehodnýh sloves vyjadøujííh pohyby èástí tìla(Sklopil oèi.) Taková dokonavá slovesa pak v¹ak mívají partiip. konstruke se stavovým,rezultativním významem, nebo slo¾ený tvar partiipia v atributu:. Jeho rue byly sevøeny v pìst. Sedìl nohu pøehozenu pøesnohu.� nelze jej tvoøit od re. sloves s morfémem se a s volným morfémem si (smát se, dát sisklenii vína), lze jej v¹ak vytvoøit napø. od re. tantum tázat se; pùvodní PAT, kterýv sekundární diatezi získává formu nominativu, je vyjádøen genitivem ([Skoumalová,2001℄,s. 43).� netvoøí se od sloves nepøedmìtovýh (køièet)� agens nemusí být, na rozdíl od agentu reexivníh konstrukí, ¾ivý:. Byl zabit padajíím stromem.Jak uvádí ve své disertai H. Skoumalová ([Skoumalová,2001℄,s. 43, 45), jistou výjimkuve tvoøení opisného pasiva pøedstavují slovesa, která vy¾adují dva akuzativy - stát kohoo - nelze pasivizovat vùbe, uèit koho o/èemu. V pøípadì pasivizae druhého slovesamusí být jeden z pùvodníh akuzativù vypu¹tìn:. Dìti jsou uèeny. . .. Matematika je uèena. . . .Mít + trpné partiipium.Tuto konstruki se sekundární diatezí lze tvoøit od sloves, která kromì ACT v nominativua aktantu v akuzativu (vìt¹inou PAT) vy¾adují je¹tì aktant, popø. volné doplnìní vyjádøenéformou dativu nebo formou pro+Ak.. Její bývalý spolu¾ák mìl kaneláø pøidìlenou správem ob-jektu. (tzn. Správe objektu pøidìlil jejímu bývalému spolu-¾áku kaneláø.)Otázka ACT.� ACT a doplnìní vyjádøené formou dativu v primární diatezi jsou referenènì identiké26:. Jakmile bude vyjasnìna situae, vydáme de�nitivní barevnouverzi, kterou máme pøipravenu.ACT není tøeba znovu vyjadøovat.� ACT v primární diatezi není referenènì identiký s doplnìním vyjádøeným formou da-tivu - v sekundární diatezi pak mù¾e být vyjádøen pøedl. vazbou od+G nebo Instr.,tedy2 V1nom - PREDvf akt - V2ak;abySent;zeSent;inf: - V3dat=) V3nom - mít+part. - V2ak;abySent;zeSent:inf: -V1instr:/od+V1gen26Existují predikáty, které v¾dy pøedpokládají jejih referenèní identiènost: Mám ten problém u¾ promy¹-lený., a naopak také predikáty, které vyluèují jejih referenèní identiènost: Mám doporuèeno léèit se v lázníh.[Mluvnie III℄, s. 248 73



. V kuloáreh se v¹ak znovu mluvilo o sporu kolem dvou divo-kýh karet, které nakone pøipadly právì Sukové a Wiesne-rové, pøesto¾e jednu mìla od Ès. tenisového svazu slíbenuJana Pospí¹ilová za vítìzství v leto¹ním halovém mistrovstvíÈSFR. (tzn. Ès. tenisový svaz slíbil Janì Pospí¹ilové jednukartu.)Jiná doplnìní a jejih formy se v rámi zahovávají.Dostat + trpné partiipium.Také slovesa, která jsou shopna vytváøet tuto konstruki, vy¾adují doplnìní v dativu, popø.ve formì pro+Ak.Pro typ diateze "dostat + trpné partiipium" platí v zásadì obdobné podmínky jako pro"mít + trpné partiipium", s tìmito rozdíly:� ACT v sekundární diatezi mù¾e a nemusí být stejnì jako u a) povrhovì vyjádøen. ACTa doplnìní vyjádøené formou dativu v¹ak nejsou nikdy referenènì identiké.� u¾ití této konstruke je mo¾né i u nepøehodnýh sloves typu: namlátit, naøezat, nafa-kovat a také vyhubovat, vynadat, vyèinit, vyspílat[Mluvnie III℄ kromì této harakteristiky vymezuje je¹tì sémantiké tøídy predikátù, u nih¾lze tento typ diateze vytvoøit. Jedná se o predikáty s prvkem, který [Mluvnie III℄ nazýváreipientem (pøíjemem); nejde zde tedy o vlastníka, bene�ienta, pro¾ivatele v termíneh[Mluvnie III℄:� predikáty s významem: "zpùsobit, aby nìkdo nìo mìl" (kromì dát) - nahradit, pøidat� predikáty s významem: "zpùsobit, aby nìkdo mìl instruki k nìjaké èinnosti" - poruèit,pøikázat, doporuèit� predikáty s významem: "zpùsobit, aby nìkdo mìl nìjakou informai" - oznámit 27� vý¹e uvedené predikáty typù nafakovat a vynadat. ([Mluvnie III℄, s. 251)Konstruke dát/nehat + in�nitiv.Jedná se o sekundární diatezi k primárním vìtám, v nih¾ je obsa¾en tzv. iniiátor èinnosti.Vìta s primární diatezí tak obsahuje spojení typu z podnìtu/z popudu/na popud+2.. Lékaøka na podnìt primáøe udìlala paientu kontrolní CT. -Primáø dal paientu udìlat kontrolní CTTuto problematiku v¹ak pova¾ujeme za okrajovou a nebude ve slovníku spei�kována.Konstruke s tzv. mediopasivem.Mo¾nost tvoøení konstrukí, které obsahují subjekt v dativu, zvratný tvar slovesa a hodnotíívýraz typu snadno, lehe, dobøe , napø.. Chemie se mi studuje ¹patnì. Veèer se mi dobøe pøemý¹líapod. bude øe¹ena ji¾ zahyením shopnosti slovesa tvoøit reexivní formu slovesnou. Jaktoti¾ tvrdí H. Skoumalová ve své disertai ([Skoumalová,2001℄, s. 47), tuto konstruki mù¾e27Konstruke s tímto sémantikým typem predikátu jsou v¹ak pro nás jen stì¾í pøijatelné. ?dostal oznámeno,?dostal nahlá¹eno. 74



tvoøit jakékoli sloveso, které je shopno tvoøit reexivní pasivum.Transponované u¾ití èlenù kategorie slovesné osoby.� konstruke s transponovaným u¾ití formy 3. os. pl.:Jedná se o konstruke s osobním ACT, který v¹ak nelze povrhovì vyjádøit.. Hlásili to v rádiu.. Psali o tom v posledním èísle tohoto èasopisu.Tyto konstruke jsou homonymní s konstrukí s realizovatelným vyjádøením ACT.Vzhledem k tomu, ¾e kromì nemo¾nosti povrhovì realizovat ACT se zápis ráme ne-mìní, nepova¾ujeme za nutné zahyovat ve slovníku tento typ diateze u jednotlivýhlemmat.� konstruke s transponovaným u¾ití forem 1. a 2. os. sg. a pl.:. S potivostí nejdál dojde¹.. Kdy¾ nìo slíbím, tak to splním.Podobnì jako v pøedhozím se jedná o konstruke s osobním ACT a ani zde jej nelzeexpliitnì povrhovì vyjádøit. Ani mo¾nost tvoøení tìhto konstrukí nebudeme uvádìtu jednotlivýh lemmat.Závìr: Navrhujeme zapisovat mo¾nost tvoøení opisného pasiva (OP), diatezi s mít + parti-ipum (m+p) a dostat + partiipium (d+p) s uvedením doplnìní, které v sekundární diatezibude mít formu nominativu.Za zbyteèné pova¾ujeme zahyovat mo¾nost tvoøení reexivního formy slovesné, nebo»tato mo¾nost bude zaznamenána ji¾ u atributu reexivita (re.) v podobì AuxR.Problémy a otevøené otázky� Ponìkud slo¾itìj¹í postup pøi navrhovaném zahyování zmìn v rámi vy¾adují vìtyse strukturou mít+trpné partiipium, a to v pøípadeh, kde ACT mù¾e být v primárnídiatezi referenènì identiký s doplnìním v dativu, nedohází (viz vý¹e) tedy ke zmìnìv rámi, viz itovaný pø.. Jakmile bude vyjasnìna situae, vydáme de�nitivní barevnouverzi, kterou máme pøipravenu.V jinýh kontexteh v¹ak ACT a doplnìní v dativu identiké být nemusí:. Ve¹keré materiály pro dne¹ní jednání mám pøipraveny odsvé sekretáøky.Takové hování danýh sloves bude nutno zaznamenat: m+p-ACT,BEN.� U sloves je nutné do zvlá¹tního ráme zahyovat pasiva, která nesou jiný - dal¹í význam,napø. být ztraen (nemít ¾ádnou mo¾nost k záhranì), být nasazen (k nueným praím).Podle na¹eho názoru by bylo ¾ádouí zahyovat tyto významy pøímo pøi prvotnímzpraování lemmatu.5.6 Zpùsob u¾ití slovesaZákladní pojmyPøi teoretikém popisu valenèníh rámù se zatím zkoumala slovesa pøedev¹ím v jejih základ-ním, bezpøíznakovém významu. Snaha o komplexní a úplné zpraování sloves s sebou nese75



potøebu zpraovávat a zahyovat nejen tyto základní významy, ale i jejih dal¹í, pøíznakovévýznamy.28Zpùsob u¾ití slovesa úze souvisí s vyèlenìním jednotlivýh valenèníh rámù slovesa,tedy s rozpadem lexikální jednotky, lexému do jednotlivýh lexií. Zpùsob u¾ití slovesa se vá¾ek jednotlivým valenèním rámùm.Víeslovné lexémy (idiomy a frazémy) øadíme v hesle ke slovesnému lemmatu, ke kterémuse vztahují, nevyèleòují se tedy jako samostatná lemmata.Primární u¾ití.Jednotlivé lexie nejsou na stejné úrovni. Jedna z lexií bývá hápána jako základní, primární;slovníky ji obvykle uvádìjí na prvním místì (viz [SSJÈ℄ a [SSÈ℄)29. Výjimkou jsou lexémyhomonymní, u kterýh se vyskytuje víe primárníh významù: napø. ¾ít { on ¾ije (prim) a on¾ne trávu (prim).Posunuté u¾ití.Ostatní lexie jsou od lexie primární derivované. Z toho vyplývá i urèitý významový posun,ke kterému pøi derivai dohází a který se projevuje v rozdílnýh významovýh ryseh kogni-tivní slo¾ky významu. Rozdíly ve významové slo¾e se mohou, ale nemusí odrazit v podobìvalenèního ráme:. pøekvapit nìkoho.ADDR zprávou.PAT (use: prim). pøekvapit pahatele.PAT pøi èinu(use: posun). absolvovat ¹kolu.PAT (= zakonèit) (use: prim). absolvovat operai.PAT (= za¾ít) (use: posun)U derivované lexie se mù¾e promìòovat ¾ivotnost doplnìní:. seznámit pøítele s rodièi (¾iv.) (use: prim). seznámit ¾áky s rozvrhem (ne¾iv.) (use: posun)Derivae lexií mù¾e probíhat rùznými zpùsoby: postupným a souøadným odvozením (viz[PMÈ℄). (Genetiké vazby mezi jednotlivými lexiemi valenèní slovník nezahyuje. Stejnìtak rozdíly v pragmatikýh ryseh významu lexií valenèní slovník zahyuje v atributu notepouze jako okrajovou poznámku.)Okrajové u¾ití.Pøi okrajovém u¾ití dohází k výraznému posunu významu; na rozdíl od primárníh a po-sunutýh u¾ití, které hápeme jako entrum, okrajové u¾ití reprezentuje periferii: idiomy afrazémy. Pojetí frazému je postaveno na vy¹¹í míøe anomálnosti rùzného druhu i stupnì: for-mální, sémantiké a kolokaèní. Za idiom nebo frazém pova¾ujeme lexie, v nih¾ sloveso sesvým doplnìním tvoøí jedinou významovou jednotku. U idiomu toto spojení není vázáno nakonkrétní lexém, popø. omezenou skupinu závislýh èlenù (napø. hodit s nìkým). Frazém jenaopak harakterizován tím, ¾e spojení je vázáno na konkrétní lexém, popø. velmi omeze-nou skupinu závislýh èlenù: dr¾et hubu, mít nìèeho dost/tak akorát/(a¾) po krk/pouï/doalelujá/doboha/a¾a¾.Výhozím pøístupem je snaha "syntaktiky rozebrat, o rozebrat lze", tj. pøiøadit i idio-mùm a frazémùm v o nej¹ir¹í míøe 'standardní' funktory. Funktor DPHR vyu¾íváme pouze28V této kapitole jsme vyházeli z následujíí literatury: [Èehová et al.,1996℄, [PMÈ℄, [Filipe,Èermák,1985℄,[SÈFI℄, [SSÈ℄, [SSJÈ℄.29Za základní, na 1. místì zaznamenaný, význam SSJÈ vìt¹inou pova¾uje význam v souèasném jazyenejbì¾nìj¹í; u nìkterýh slov pak význam pùvodní 76



u frazémù, které lze syntaktiky rozebrat jen stì¾í (napø. brát roha.DPHR). Informae, ¾e jdeo frazém nebo idiom, je zahyena v atributu zpùsobu u¾ití.Pojem frazém a idiom se tak li¹í od tradièního hápání tìhto pojmù v èeské lexikologii,kde "frazém je ustálená kombinae alespoò dvou slovníh forem, která má elistvý význam(zpravidla nerozlo¾itelný na významy jednotlivýh slo¾ek) a jejím¾ harakteristikým rysemje, ¾e minimálnì jeden z jejíh komponentù je v dané funki omezen pouze na tuto kombinai(popøípadì na nìkolik málo dal¹íh)" ([SÈFI℄). Frazém oznaèuje formální stránku jednotky,zatímo idiom stránku významovou. Pojem frazém a idiom se tedy vztahuje ke stejné jazykovéjednote, av¹ak pojmenovává ji z rùznýh hledisek.Pomoná slovesa.Pomoná, modální a fázová slovesa mají blízko ke slovùm synsémantikým, jsou vázána naspojení se slovy plnovýznamovými { jejih význam "se vyprazdòuje". V PDT se pomoná amodální slovesa zahyují jako významového slovesa. Ve valenèním slovníku mají v atributuuse pøiøazenu hodnotu pomoná.Primární a posunuté u¾ití slovesa hápeme jako entrální, neokrajové u¾ití. Cílem valenè-ního slovníku je pokrýt pøedev¹ím tuto oblast u¾ití.Zahyení ve slovníkuZpùsob u¾ití je zahyen v atributu use, který má pro primární u¾ití hodnotu prim, proposunuté u¾ití hodnotu posun a okrajová u¾ití jsou oznaèena jako idiom nebo frazém. Pomoná,modální a fázová slovesa mají hodnotu pomoná.Pøíklady. pøijít domù.DIR3 (use: prim). pøi¹el na nákup/nakoupit.INTT (use: prim). pøi¹el na skvìlou my¹lenku.PAT (use: posun). pøi¹li mu.BEN na podvod.PAT, (use: posun). koneènì v jeho jednání pøi¹el obrat.ACT, (use: posun). slune.PAT mi.ACT dnes pøijde jako umrle.EFF (use: posun). suknì pøi¹la na 1000 Kè.PAT, (use: posun). pøi¹el o hodinky.PAT (use: posun). pøi¹el k penìzùm.PAT (use: posun). pøi¹lo (mu) to vhod.DPHR (use: frazém). pøijít na øadu/na pøetøes/na poøad.DPHR (use: idiom). kdo s tím.PAT pøi¹el, .(use: idiom). pøi¹la do jiného stavu.DPHR (use: frazém). pøi¹el k sobì.DPHR (use: frazém)
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KritériaPrvním kritériem je rozli¹ení lexií urèitého lexému na u¾ití "entrální, neperiferní, neokra-jová": prim, posun, a "okrajová": idiom, frazém. Pøi "okrajovém u¾ití" by sloveso se svým do-plnìním mìlo tvoøit jedinou významovou jednotku, jakési relativnì ustálené spojení. U "ent-rálníh u¾ití", která svým poètem ve valenèním slovníku pøeva¾ují, tomu tak není. Lze je vùèi"okrajovým u¾itím" de�novat negativnì, tedy jako u¾ití, pøi nìm¾ sloveso se svým doplnìnímnetvoøí jedinou významovou jednotku. Ráme s DPHR patøí jednoznaènì k okrajovým u¾itím.Pøi rozli¹ení "neokrajového" a "okrajového u¾ití" mù¾e pomoi [SÈFI℄, av¹ak pouze informaío tìsnosti spojení slovesa a jeho doplnìní. (Pojetí frazému v [SÈFI℄ je velmi ¹iroké, proto sene v¾dy shoduje s valenèním slovníkem, který uplatòuje i syntaktiké hledisko.)Kritérii pro oznaèování zpùsobu "entrálního u¾ití" lexií jsou rysy: neodvozenost (use:prim; vývojovì èasto primární) èi odvozenost (use: posun) významu lexie. Hranie mezi lexiemineodvozenými (primární) a odvozenými (posunuté, pøenesené) je tì¾ko de�novatelná, øe¹eníje obvykle intuitivní. Jako pomùka mù¾e poslou¾it SSJÈ a SSÈ. Pøi nejistotì, zda se jednáo lexii derivovanou èi základní, valenèní slovník preferuje spí¹ oznaèení primární.Kritériem pro rozli¹ení "okrajovýh u¾ití" na idiom a frazém je skuteènost, zda spojeníslovesa a jeho doplnìní je vázáno na konkrétní lexém, popø. omezenou skupinu závislýh èlenù(frazém), èi nikoli (idiom). Hranie mezi idiomy a frazémy je pozvolná. Pomùkou mù¾e býtSÈFI, který sie nerozli¹uje mezi idiomem a frazémem, ale mù¾e podat informai o tom,nakolik je spojení slovesa vázáno na konkrétní lexém.Problémy a otevøené otázkyZákladním problémem pøi klasi�kai valenèníh rámù z hlediska jejih u¾ití se stává vzhledemk dynamiènosti slovní zásoby samo vymezení kritérií "neokrajového" (primární, posunutéu¾ití) a "okrajového u¾ití" (frazém, idiom). Asi nejsnáze lze urèit primární, základní u¾ití,av¹ak ji¾ mezi posunutým a "okrajovým u¾itím" je hranie velmi povlovná. Èeská lexikologietradiènì hápe oblast frazeologie a idiomatiky velmi ¹iroe [Filipe,Èermák,1985℄. Neostrosthrani frazeologie, stejnì jako splývání s pravidelným jazykem je vnímáno jako pøirozenýjev. Zatím hybí kritéria, která by pøesnì stanovila rozdíl mezi "neokrajovým" a "okrajovýmu¾itím".Dal¹í otevøenou otázkou zùstává, které z idiomù a frazémù by mìl valenèní slovník obsa-hovat. Nutno podotknout, ¾e ka¾dé sloveso se jako frazém èi idiom hová individuálnì, tì¾kotak lze hování sloves po této stráne zobenit a následnì vytvoøit urèitá pravidla, která byplatila pro v¹ehna slovesa. Kritériem pro zaøazení urèitého idiomu èi frazému do slovníkuprozatím zùstává jeho vy¹¹í frekvene. (Lze vyházet ÈNK, viz kap. 5.9)Empiriká zji¹tìníZhruba 80% valenèního slovníku tvoøí "neokrajová" u¾ití (41% primární u¾ití a 39% posunutáu¾ití) a 20% "okrajová" u¾ití.
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5.7 Syntaktiko-sémantiké tøídy slovesZákladní pojmyVytváøení syntaktiko-sémantikýh tøíd v rámi slovníku VALLEX je zatím v samýh po-èátíh. Proto¾e se nám nepodaøilo jednoduhým zpùsobem adaptovat ¾ádnou z existujííhklasi�kaí, pøistoupili jsme k budování slovesnýh tøíd 'zdola', od jednotlivýh zpraovávanýhsloves. Slovesa jsou zatím anotována pouze intuitivnì, rozdìlení je jen praovní a zdaleka ne-pokrývá v¹ehna slovesa, pøesto je i v této fázi vyu¾itelné pro konzistentní zpraování i prodal¹í výzkum.Slovesa stejné syntaktiko-sémantiké tøídy (termín je zatím pouze praovní) by mìlo spo-jovat podobné syntaktiké hování a dále by slovesa jedné tøídy mìla vykazovat podobnésémantiké rysy.Nutno zdùraznit, ¾e tøídy jsou tvoøeny nikoli lexémy, ale jednotlivými lexiemi. Jedenlexém se proto mù¾e vyskytovat v nìkolika tøídáh, srov.:2 pøistoupit1 ACT(1;obl) DIR3(;obl)pøistoupit do autobusu-lass: pohyb2 pøistoupit2 ACT(1;obl) PAT(k+3;obl) MANN(;typ)pøistoupit k názornému výkladu-lass: fázovéDomníváme se, ¾e pro vytvoøení syntaktiko-sémantikýh tøíd by mìl být relevantnízejména valenèní ráme; pøedpokladem je, ¾e valenèní doplnìní (obligatorní a fakultativníaktanty a obligatorní volná doplnìní) by se typiky mìla shodovat. Existují v¹ak slovesnétøídy výraznì nehomogenní, vnitønì strukturované. Napø. verba diendi:302 øíkat ACT(1;obl) ADDR(3;opt) PAT(o+6,na+4;opt)EFF(4,¾e,aby,a»,zda,jak;obl)øíkal jí o její deøi jen pravdu2 upozoròovat ACT(1;obl) ADDR(4;obl) PAT(na+4,¾e,aby;obl) ME-ANS(7;typ)upozoròoval jsem tì, abys to nedìlalVzhledem k obdobným sémantikým rysùm tìhto sloves je hápeme jako jednu syntaktiko-sémantikou tøídu. Toto pozorování vede k úvahám o hlub¹í strukturai syntaktiko-sémantikýhtøíd.Na druhou stranu samotná shoda valenèního ráme nemù¾e zaruèit, ¾e daná lexie budepatøit ke stejné tøídì:2 absolvovat ACT(1;obl) PAT(4;obl)absolvoval ¹kolu (zakonèit)30O verbeh diendi viz podrobnìji v kapitole 4.4.579



2 harakterizo-vat ACT(1;obl) PAT(4;obl)ta vlastnost ho dobøe harakterizuje2 kontrolovat ACT(1;obl) PAT(4;obl)kontrolovat elou zemi2 obejít ACT(1;obl) PAT(4;obl)úøedník vás obejde s dotazníkem2 poru¹it 1 ACT(1;obl) PAT(4;obl)poru¹it sliby2 poru¹it 2 ACT(1;obl) PAT(4;obl)poru¹it zámekDomníváme se, ¾e shoda tzv. obohaeného valenèního ráme - ráme s typikými volnýmidoplnìními a s doplnìními kvazivalenèními nebude pro vytvoøení syntaktiko-sémantikýhtøíd primárnì relevantní. Pøedpokladem je, ¾e vytvoøení slovesnýh tøíd zpìtnì pøispìje k do-praování této problematiky.Morfematiké realizae valenèníh doplnìní sloves jedné synktaktiko-sémantiké tøídyse nemusí plnì shodovat:. obrátit se na nìkoho.ADDR se ¾ádostí.PAT. uhýlit se k nìkomu.ADDR se ¾ádostí.PAT.Domníváme se, ¾e propojením sloves do syntaktiko-sémantikýh tøíd vykrystalizují kom-binae mo¾nýh morfematikýh realizaí urèitýh valenèníh èlenù ráme. Morfematiká rea-lizae valenèníh doplnìní tedy nebude urèujíí pro vytváøení tìhto tøíd, spí¹ pøispìje k popisumorfematikýh realizaí.Pøi vytváøení syntaktiko-sémantikýh tøíd by dále mìly napomoi informae o reipro-itì, kontrole a o mo¾nosteh tvoøení sekundárníh diatezí (zvl. reexivní formy slovesné,opisného pasiva, konstrukí s mít, dostat + trpné partiipium (podobnì jako v [Levin,1993℄)).Vytvoøení syntaktiko-sémantikýh tøíd by mìlo významnì pøispìt ke kompaktnímu do-praování valenèního slovníku; ílem je jednotnì propraovávat elé skupiny sloves, nikoliøe¹it problémy u jednotlivýh lexií. Vzniklé problémy by po vytvoøení tøíd bylo mo¾né øe¹itsystémovì.Jak se daný jev zahyuje ve slovníkuInformae o syntaktiko-sémantiké tøídì slovesa je zahyována v atributu lass. Zatím pra-ovnì vyèleòujeme následujíí tøídy: pohyb, vnímání, dìlání, výmìna, diendi, fázové, umístìnív prostoru, modální, zmìna, zmìna stavu, transport a ¹íøení.Pøíklady2 pøijít ACT(1;obl) DIR3(;obl)pøijít domù 80



-lass: pohyb2 vidìt ACT(1;obl) PAT(4,¾e,jak;obl)vidí Karla vházet-lass: vnímání2 vytvoøit ACT(1;obl) PAT(4;obl) ORIG(z+2;opt)vytvoøila pro dìti.BEN z hadrù panenku-lass: dìlání2 vymìnit ACT(1;obl) ADDR(s+7;opt) PAT(4;obl) EFF(za+7;obl)vymìnit s bratrem staré auto za novélass: výmìna2 øíi ACT(1;obl) ADDR(3;opt) PAT(o+6,na+4;opt)EFF(4,¾e,aby,a»,zda,jak;obl)øekl mu o své ¾enì, ¾e je velmi hezkálass: diendi2 pustit se ACT(1;obl) PAT(do+2;obl)pustil se do práelass: fázové2 dát ACT(1;obl) PAT(4;obl) DIR3(;obl)dát vìi do skøínìlass: umístìní v prostoru2 smìt ACT(1;obl) PAT(Inf;obl)smí pøijítlass: modální2 vyvinout se ACT(1;obl)vyvinul se v nìm poit bezpeèílass: zmìna2 vyrùst ACT(1;obl) PAT(v+4;opt) ORIG(z+2;opt)vyrostl z hlape v mu¾elass: zmìna stavu2 pøevést ACT(1;obl) PAT(4;obl) DIR2(;obl)pøevést hode pøes pøehodlass: transport2 proniknout ACT(1;obl) DIR3(;obl)nemo pronikla do sousedního krajelass: ¹íøení 81



Otevøené otázkyZatím otevøenou otázkou zùstává vyu¾ití EuroWordNetu pøi vytváøení syntaktiko-sémantikýhtøíd, stejnì jako vyu¾ití dal¹íh existujííh klasi�kaí sémantikýh tøíd (pro èe¹tinu napø.[Dane¹,Hlavsa,1987℄). Inspirativním zdrojem jsou i rozpraované klasi�kae sloves pro angliè-tinu - klasi�kae podle Levinové (viz kapitola 2.6), FrameNet (viz kapitola 2.4) a LCS (vizkapitola 2.5).Dal¹í otevøenou otázkou je, které významové rysy budou pro konstituování sémantikýhtøíd sloves relevantní a které nikoli. K øe¹ení této problematiky mohou významnou mìroupøispívat vý¹e zmínìné klasi�kae.Zatím neprozkoumanou oblastí také zùstává vztah vidu a sémantikýh tøíd.Empiriká zji¹tìníHodnota atributu lass byla vyplnìna prozatím jen u ménì ne¾ ètvrtiny anotovanýh rámù(ve slovníku je nyní asi tøi tisíe rámù, jen 665 má hodnotu tohoto atributu vyplnìnou).V nejvy¹¹ím poètu jsou ve slovníku zahyeny vý¹e jmenované tøídy sloves: diendi 151, pohyb126, výmìna 63, fázová 30, vnímání 27, zmìna stavu 17, dìlání 17, transport 16, zmìna 14,umístìní v prostoru, modální 6, ¹íøení 5. Uvedená zji¹tìní v¹ak uvádíme pouze pro orientai.Dosud nedo¹lo k soustavnému zpraování atributu lass a hodnoty zde uvedené se zakládajípouze na intuitivním anotování tohoto atributu. Lze oèekávat, ¾e po zpraování této oblastivalenèního slovníku se uvedené rozlo¾ení zmìní.5.8 Navázání rámù na EuroWordNetZákladní pojmy, zpùsob zahyení ve slovníkuZhruba polovina sloves dosud zpraovanýh ve slovníku VALLEX je obsa¾ena i v èeské èástiEuroWordNetu. Ka¾dé sloveso se mù¾e vyskytovat v nìkolika synseteh (pojem synset vizkapitola 3.5.3), tyto jeho jednotlivé výskyty jsou v EuroWordNetu oznaèeny indexem s pøi-rozeným èíslem. Do atributu ewn valenèního ráme zapisujeme index (nebo mno¾inu indexùoddìlenýh èárkou) takového synsetu (resp. mno¾iny synsetù), který svým významem nejlépeodpovídá významu pøíslu¹ného ráme.PøíkladSloveso odpovídat je v EuroWordNetu uvedeno ve dvou synseteh:� èeský synset: odpovídat-1, odepsat-1, zodpovìdìt-1angliký ekvivalent: answer-1, reply-1, respond-1angliká glosa: reply or respond to; "She didn't want to answer"; "answer the question";"We answered that we would aept the invitation"� èeský synset: odpovídat-3, shodovat se-2, souhlasit-2, korespondovat-2angliký ekvivalent: math-1, �t-5, orrespond-1, jibe-1, gibe-1, tally-1, agree-1angliká glosa: be similar or onsisten; oninide in their harateristis; "The twostories don't agree in many details"Navázání valenèníh rámù na odpovídajíí synsety pak vypadá takto:82



2 ACT(1,¾e;obl) PAT(3;obl) REG(7;typ)øe¹ení odpovídá (svými vlastnostmi) po¾adavkùm-ewn: 32 ACT(1;obl) ADDR(3;obl) PAT(na+4;opt)EFF(4,7,¾e,zda,aby,a»;obl) MANN(;typ) MEANS(7;typ)odpovídal mu na jeho dotaz smíhem/¾e . . .-ewn: 12 ACT(1;obl) ADDR(3;opt) PAT(za+4;obl) MEANS(7;typ)odpovídá za své dìti (má zodpovìdnost)-ewn:Problémové pøípadyPraktiké problémy s pøiøazováním synsetù rámùm lze rozdìlit do nìkolika skupin:� Chybìjíí synset. V EWN u daného slovesa hybí synset, který by dostateènì odpovídalnìkterému z významù slovesa.� Pøebývajíí synset. V EWN je u nìkterého èeského slovesa synset s takovým angli-kým ekvivalentem a anglikou glosou (èeská glosa není v EWN obsa¾ena), ¾e si pou¾itítoho èeského slovesa ve významu odpovídajíím anglikému ekvivalentu nedoká¾emepøedstavit.� Nezøetelné (pøíli¹ jemné, subjektivní) vymezení synsetu. Z èeského synsetu ani z ang-likého ekvivalentu nebo glosy není jasné, kterému z rámù synset odpovídá.Ideální situae, kdy bylo mo¾né mezi mno¾inou valenèníh rámù daného slovesa a mno-¾inou jeho synsetù nalézt vztah jedna k jedné, nastávala velie zøídka.5.9 Frekvene rámeZákladní pojmyAtribut frekvene obsahuje záznam o testování valenèníh rámù. Ka¾dé sloveso je testovánona dvou souboreh po tøieti vìtáh (s daným slovesem) náhodnì vybranýh z ÈNK. Prvníkolo testování rámù probíhá ji¾ pøi anotování. Ka¾dé sloveso je tak u¾ v první fázi zprao-vání konfrontováno s konkrétním jazykovým materiálem. Anotátorùm se tím usnadòuje práes disambiguaí významu, mohou v hesle vyu¾ít konkrétníh pøíkladù z ÈNK, pøi konfrontaihesla s ÈNK mají mo¾nost ryhle odhalit abseni nìkterého významu èi povrhové formyjednotlivýh prvkù ráme apod. Cílem této konfrontae je i sní¾it poèet hyb z nepozornosti,popø. odhalit systémové problémy. Podruhé je sloveso konfrontováno s pøíklady z ÈNK s ílemodstranit mo¾né nedostatky v rámíh a dále má tato kontrola i ovìøit, zda se frekvene rámùv náhodnì generovaném vzorku 30 vìt pøibli¾nì shoduje. (Tento pøedpoklad se nemusí v¾dypotvrdit následkem toho, ¾e se jedná o skuteènì náhodný výbìr vìt.) Kontroly potvrzují, ¾eanotování valenèního slovníku se bez konkrétního jazykového materiálu neobejde.83



Zpùsob zahyení ve slovníkuV atributu freq jsou dvì èísla oddìlená støedníkem, která odpovídají poètu vìt z prvního adruhého testovaího souboru, ve kterýh byl daný ráme pou¾it. Místo nulové hodnoty jepou¾it prázdný øetìze, jsou-li obì hodnoty nulové, není atribut vyplnìn vùbe.KritériaPøi konfrontai hesla valenèního slovníku s materiálem naèerpaným z ÈNK je ílem ke ka¾dévìtì nalézt odpovídajíí valenèní ráme. Nejprve je tedy nutné rozli¹it, jaká lexie daného slo-vesného lemmatu byla ve vìtì pou¾ita, a poté zkontrolovat, zda se valenèní ráme u¾itý vevìtì shoduje s podobou valenèního ráme ve slovníku. V pøípadì, ¾e anotátor nedoká¾e urèit,o jakou lexii se v dané vìtì jedná, lze vyjít od formy valenèního ráme a teprve následnì srov-návat významy lexie. Pøi nedostatku kontextu èi v eliptikýh konstrukíh je nìkdy mo¾néke konkrétnímu u¾ití slovesa pøiøadit nìkolik rámù. V takovýh pøípadeh, kdy má anotátork dispozii pouze formu valenèního ráme, nikoli význam jemu odpovídajíí lexie, preferujemelexie primárního u¾ití (atribut use s hodnotou prim). Napø. sloveso dát ve vìtì Vy mi ty klíèenedáte? mù¾e odpovídat dvìma lexiím s rùznými rámi:2 ACT(1;obl) ADDR (3;opt) PAT (4;obl)dát nìkomu nìo (=podat)2 ACT(1;obl) ADDR(3;obl) PAT (4;obl) EFF (za+4;opt)dát nìkomu nìo (=pøedat)Preferujeme v¹ak první ráme primárního u¾ití slovesa.Problémy a otevøené otázkyNejvìt¹ím problémem pøi anotování atributu freq se stávají vìty eliptikého harakteru. V ta-kovýh pøípadeh dáváme pøednost primárnímu u¾ití slovesa.
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Kapitola 6Budování slovníku { postup anástrojeV této kapitole jsou nastínìny nìkteré praktiké otázky, které bylo nutné øe¹it pøi budováníslovníku VALLEX. Nejprvì je hrubì naèrtnut praovní postup, zpùsob rozdìlení sloves na jed-notlivé dávky a distribue práe na slovníku. Dále jsou popsány pou¾ité softwarové nástroje:(i) editor pro ruèní anotování slovníku WinEdt a datový formát urèený pro ruèní anotai, (ii)WWW rozhraní pro vyhledávání ve slovnííh, (iii) editor XSH pro prái s XML soubory aukázka jeho pou¾ití na slovníková data.6.1 Praovní postupJako první testovaí vzorek bylo pro zpraování ve slovníku vybráno pøibli¾nì 170 nejèastìj¹íhèeskýh sloves (pøesnìji øeèeno ¹lo o slovesa, jejih¾ lemmata po pøípadném odtr¾ení reexivníèástie byla nejèastìj¹í v ÈNK). Po zapoèetí práe na tomto vzorku byl velmi brzo pøeko-nán poèáteèní nepodlo¾ený optimismus a ukázalo se, ¾e vytvoøení jakkoli zjednodu¹eného, alekonzistentního valenèního slovníku je velmi nároèná úloha. Jedná se pøedev¹ím o èasové ná-roky kladené na ruèní anotai, nároky na velkou peèlivost a dostateènou lingvistikou erudiianotátorù, kterému je také tøeba pøipravit tehniké zázemí. Jeliko¾ nejde o úlohu, která bybyla v rozumném èasovém horizontu øe¹itelná jedním èlovìkem, je tøeba pøièíst i èas potøebnýpro distribui práe, koordinování èinnosti, kontrolu kvality atd. Dále je samozøejmì nutnévytváøet dokumentai.Z praktikýh dùvodù nebylo mo¾né, aby anotátoøi sdíleli data elého slovníku a anotovalije v¹ihni najednou (museli by být po elou dobu práe pøipojeni k Internetu). Proto bylonutné zpraovávaná slovesa rozdìlit do dávek. Po zku¹enosteh z první fáze se ukázalo, ¾e170 sloves v jedné dáve je z psyhologikýh dùvodù pøíli¹ mnoho. Velikost dávky tedy bylasní¾ena na 100 sloves. Dal¹íh 1000 nejèastìj¹íh sloves bylo rozdìleno podle své èetnosti dodeseti dávek po sto sloveseh, uvnitø dávek byla slovesa seøazena podle abeedy.V souèasnosti je tedy ve slovníku zpraováno jedenát dávek. Dùvod, proè se velikostsouèasného slovníku li¹í od souètu velikostí v¹eh jedenáti dávek, spoèívá v tom, ¾e mámeoproti zdrojovým slovníkùm zmìnili jiná kritéria pro zpraování lemmat s reexivní èástií.Co se týká zpraování jednotlivýh dávek sloves, postup lze velmi hrubì naèrtnout takto:1. Automatiké "pøedgenerování" rámù pro v¹ehna slovesa dávky a ulo¾ení dat do for-mátu pro anotai (viz kapitola 6.2). Ráme jsou pøejaty ze slovníku BRIEF a jsou v nih85



automatiky pøedvyplnìny funktory1.2. První ruèní prùhod. Slévání rámù, doplòování hybìjííh rámù, forem, valenèníhprvkù atd., s vyu¾itím pøíkladovýh vìt z ÈNK. Doplnìní pøíkladové vìty ke ka¾démurámi.3. Konfrontae rámù s druhou dávkou pøíkladù z ÈNK s daným slovesem, s daty z Eu-roWordNetu a dal¹ími zdroji (ti¹tìné slovníky, praovní poznámky anotátorù PDT atd.).Opravy rámù.4. Doplòování dal¹íh atributù rámù. Opravy rámù.Ka¾dá dávka projde rukama nìkolika anotátorù a je jimi kontrolována, o¾ by mìlo elimi-novat nìkteré hyby zpùsobené nepozorností apod. Nìkteré dal¹í typy hyb lze nalézt teh-nikými nástroji (pøeklep v oznaèení funktoru apod.).Zdá se, ¾e je výhodnìj¹í v jednom prùhodu dávkou doplòovat v¾dy jen jeden typ informae(napø. jenom reiproitu, jenom vidové protìj¹ky), ne¾ psát elé heslo najednou.Jak bylo øeèeno, anotátoøi zpraovávají jednotlivé dávky oddìlenì. Mù¾e se ale stát, ¾eanotátor odhalí nìjakou systematikou hybu a má podezøení, ¾e by se podobná hyba mohlavyskytnout tøeba u nìkolika dal¹íh sloves, na kterýh ale zrovna prauje nìkdo jiný. Z tohotodùvodu byla slovesa nedávno pøerozdìlena do dávek zalo¾enýh na sémantikýh tøídáh abudou dále zpraovávána tímto zpùsobem. Udr¾ování konzistene by tak mìlo být snadnìj¹í.6.2 Prostøedí pro ruèní anotai slovníkuPro první pokusy s anotováním slovníku byla vytvoøena databáze v MS Aess. U¾ bìhemnìkolika mìsíù ale bylo zøejmé, ¾e editování takto reprezentovaného slovníku je pøíli¹ tì¾ko-pádné a málo pøehledné, naví jakákoli zmìna anotaèního shématu nebo rozdìlení dat mezivíe anotátorù a jejih následné slévání vy¾aduje praktiky permanentní programátorskoupodporu.2 Jedinou výhodou takového pøístupu bylo to, ¾e zabránil anotátorovi v nìkterýhtypeh hyb (napøíklad pou¾ití neexistujíího funktoru).V dal¹í fázi byla data z databáze pøevedena do formátu XML. Ruèní anotae spoèívalav editování XML v editoru WinEdt. Výhodou tohoto pøístupu byla velmi snadná u¾ivatelskámanipulae s daty: ráme bylo mo¾né jakkoli upravovat, kopírovat, mazat a vyhledávat stej-ným zpùsobem jako pøi prái s obyèejným textem. Naví pøestala být problémem souèasnápráe nìkolika anotátorù (XML soubor bylo mo¾né velmi jednoduhým zpùsobem rozdìlovata slévat). Nevýhodou byla velká "vizuální nároènost" práe s takovými daty. Data v tétopodobì byla naprosto nevhodná pro tisk, do tisknutelné podoby byla pøevádìna pomoí XSLtransformae.Poslední formát, který byl pro potøeby valenèního slovníku navr¾en a který se pro ruèníprái se slovníkem dlouhodobì velmi osvìdèil, je jednoduhý, øádkovì orientovaný textovýformát. Pravidla notae pro tento formát byla zavedena takto:1Pùvodnì byly jako vstup pou¾ity valenèní ráme ze slovníku Hany Skoumalové, které vznikly automatikýmspojováním rámù ze slovníku BRIEF. Spojování rámù ale bylo podle na¹eho názoru v mnoha pøípadehnadmìrné a ukázalo se, ¾e je ménì prané nadbyteèné ráme vygenerované pøímo ze slovníku BRIEF umazávatne¾ hybnì slouèené ráme rozdìlovat.2Tehniky pro distribuování databáze by bylo úèelné pou¾ít jen tehdy, pokud by byli v¹ehni anotátoøineustále on-line. To byla v na¹em pøípadì nesplnitelná podmínka.86



� Opakovaná mezera je pova¾ovaná za jedinou mezeru. Prázdný øádek je ignorován.� Øádek zaèínajíí znakem "*" oznaèuje zaèátek hesla, za tímto znakem následuje lemmaslovesa.� Øádek zaèínajíí mezerou a znakem "+" obsahuje valenèní ráme, na dal¹íh øádíhjsou pak atributy tohoto ráme.� Valenèní ráme je zapsán jako posloupnost valenèníh prvkù oddìlenýh mezerou.� Valenèní prvek je zapsán jako funktor, za kterým v kulatýh závorkáh následuje povr-hová forma (nebo posloupnost povrhovýh forem oddìlenýh èárkou), znak ";" a typprvku (je-li místo povrhové formy uveden prázdný øetìze, znamená to, ¾e mù¾e býtpou¾ita jakákoli forma vyjadøujíí daný funktor).� Povrhovou formu zapisujeme jako èíslo pádu (pøímý pád), lemma pøedlo¾ky následo-vané znakem "+" a èíslem pádu, zkratku inf (in�nitiv), lemma podøadíí spojky.� Øádek s atributem ráme zaèíná mezerou, znakem "-" následovaným názvem atributu,znakem ":" a hodnotou atributu.� Kdekoli mù¾e být vlo¾en doèasný komentáø. Doèasný komentáø zaèíná znakem "#" akonèí na koni øádku.� Na kone øádku s lemmatem slovesa a s rámem mù¾e být vlo¾en jejih identi�kátorv hranatýh závorkáh.� Øádky s atributy ráme mohou být uvádìny v jakémkoli poøadí. Jediný povinný atributje pøíklad u¾ití (atribut example).� Kvùli vy¹¹í pøehlednosti je ka¾dý øádek s rámem odsazen, ka¾dý øádek s atributem jeodsazen je¹tì o dal¹í mezeru.K editai tìhto dat je pou¾it editor WinEdt3 (viz obrázek 6.1). V editoru WinEdt lzezavádìt pro rùzné druhy dat rùzné nové editaèní módy. Pro potøeby valenèního slovníkubyl vyroben speiální mód, který mj. velmi usnadòuje pøehlednost dat díky zvýrazòování je-jih syntaxe: øádek s lemmatem je zvýraznìn ¾lutým pozadím, øádek s rámem je zvýraznìnzeleným pozadím, názvy atributù mají jiný vzhled ne¾ hodnoty atributù, komentáø je na kon-trastním èerveném pozadí atd. Zvýrazòování probíhá automatiky na základì vý¹e uvedenýhkonvení.Uvedený formát v kombinai s editorem WinEdt se v souèasné dobì jeví jako optimálníprostøedí pro ruèní anotai slovníku. Data jsou velmi pøehledná a souèasnì pomìrnì kom-paktní (pøi vizuálním vjemu nepøeká¾ejí napø. konové znaèky jako v XML), lze s nimi nau¾ivatelské úrovni snadno manipulovat, anotátor praktiky nepotøebuje ¾ádné zauèení, pro-to¾e zpùsob editování dat se témìø neli¹í od bì¾né práe s textem v obvyklýh editoreh.Drobné zmìny anotaèního shématu (napø. zavedení nového atributu) jsou proveditelné prak-tiky na u¾ivatelské úrovni. Nìkteré typy hyb jsou okam¾itì odhaleny pomoí zvýrazòovánísyntaxe (napø. hyba v názvu atributu). Na druhou stranu enou za velkou u¾ivatelskou vol-nost jsou nìkteré jiné typy mo¾nýh hyb, kterým by v rigidnìj¹ím anotaèním prostøedí bylomo¾né zabránit (napø. pou¾ití nesprávnýh oddìlovaèù v neatomikýh hodnotáh).3http://www.winedt.om
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Obrázek 6.1: Editor WinEdt v módu Valenèní slovník, vzorek rozpraované dávky sloves.
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Obrázek 6.2: WWW rozhraní pro vyhledávání ve VALLEXu.6.3 Vyhledávaí rozhraní pro WWWPro usnadnìní nìkterýh èinností pøi budování slovníku byla v programovaím jazyku Perlvyvinuta dvì vyhledávaí rozhraní, ke kterým lze z internetu pøistupovat pomoí jakéhokoliWWW prohlí¾eèe:4� Vyhledávání ve slovníku VALLEX (èást rozhraní viz obrázek 6.2). Umo¾nuje vy-hledávat ráme podle toho, jestli daný ráme nebo jeho vybraný atribut obsahují urèitépodøetìze nebo odpovídají regulárnímu výrazu (vìt¹inu dotazù na obsah ráme jemo¾né pøepsat na regulární výraz). Na u¾ivatelské úrovni tak lze velmi snadno klást do-tazy typu "najdi v¹ehna slovesa kontroly", "najdi v¹ehna slovesa zaèínajíí pøedponou. . . " atd. Podmínky zadané v jednotlivýh políh musí platit souèasnì.� Vyhledávání v nìkterýh dal¹íh slovnííh (viz obrázek 6.3). Umo¾òuje ryhlenahlédnout, jak zadané sloveso zpraovali lexikografové v nìkterýh ti¹tìnýh slovnííh(SSJÈ, SPP, SÈFI) nebo jak je zpraováno v EuroWordNetu.Vývoj obou rozhraní byl pro tuto hvíli zastaven. Ve VALLEXu lze nyní vyhledávat dalekosilnìj¹ím dotazovaím jazykem XPATH v prostøedí XSH (viz následujíí kapitola). Co se týèeobeného vyhledávaèe v rùznýh slovnííh, jde o nástroj potøebný v¹em souèasným lexiko-grafùm. Je tedy velmi pravdìpodobné, ¾e u¾ byl nìkde vyvinut nìjaký dokonalej¹í systém abude rozumnìj¹í jej pøevzít.6.4 XSHValenèní slovník byl od úplného zaèátku budován s pøedstavou, ¾e koneèná datová repre-zentae bude zalo¾ena na XML (Extensible Markup Language). Hlavním dùvodem k tomuto4Pøístup k obìma vyhledávaím rozhraním není veøejný, proto zde neuvádíme jejih adresy.89



Obrázek 6.3: WWW rozhraní pro vyhledávání v rùznýh slovnííh.rozhodnutí je skuteènost, ¾e pro prái s XML daty dnes existuje elá øada tehnologikýhstandardù a softwarovýh nástrojù.Jedním z nástrojù pro prái s XML je editor XSH5 (XML Editing Shell) Petra Pajase.V XSH je mo¾né se pomoí pøíkazové øádky pohybovat uvnitø XML dokumentu podobnýmzpùsobem jako v souborovém systému, klást dotazy na XML dokument pomoí standarduXPATH, transformovat jej podle standardu XSL nebo s ním jinak manipulovat. XSH mávlastní skriptovaí jazyk, v rámi kterého lze pou¾ívat také pøíkazy operaèního systému aprogramovaího jazyka Perl.V následujíím textu se pokusíme na nìkolika velmi jednoduhýh pøíkladeh pøedvéstmo¾nosti vyu¾ití XSH pro prái s valenèním slovníkem. Pøedpokladem pou¾ití XSH je pøe-vedení slovníku do XML. Poté mù¾eme valenèní slovník otevøít v XSH a podívat se, jak jev XML reprezentováno heslo napø. pro sloveso odhalit:6sup:...zabokrtsky/ xsh -i----------------------------------------------------------xsh - XML Editing Shell version 1.6/0.9 (Revision: 1.15)----------------------------------------------------------Copyright () 2002 Petr Pajas.This is free software, you may use it and distribute it undereither the GNU GPL Version 2, or under the Perl Artisti Liense.Using terminal type: Term::ReadLine::PerlHint: Type `help' or `help | less' to get more help.xsh srath:/> quietxsh srath:/> open v=vallex.xmlxsh v:/> d /vallex/verb[�lemma="odhalit"℄xsh v:/vallex/verb[246℄> ls .<verb lemma="odhalit">5http://xsh.soureforge.net6XML soubor, který je zde pou¾it, má pouze ilustrativní funki. Skuteèná XML reprezentae valenèníhoslovníku se od nìj mù¾e o do obsahu i formy znaènì li¹it.90



<frame><elm fun="ACT" type="obl"> <form>1</form> </elm><elm fun="PAT" type="obl"> <form>4</form> </elm><elm fun="BEN" type="typ"> <form>3</form> </elm><example>odhalit si tváø, odhalit se</example><synon>odkrýt</synon><use>prim</use><fvid>(dok.); odhalovat (nedok.) =</fvid><freq>;1</freq><reiproity>ACT-BEN-PAT</reiproity></frame><frame><elm fun="ACT" type="obl"> <form>1</form> </elm><elm fun="PAT" type="obl"> <form>4</form> </elm><elm fun="BEN" type="typ"> <form>3</form> </elm><example>odhalili mu pomník</example><synon>odevzdat slavnostnì</synon><use>idiom</use><fvid>(dok.); odhalovat (nedok.) =</fvid><freq>2;2</freq><reiproity>ACT-BEN</reiproity></frame><frame><elm fun="ACT" type="obl"> <form>1</form> </elm><elm fun="PAT" type="obl"> <form>4</form> <form>jak</form> <form>¾e</form> </elm><elm fun="LOC" type="typ"> </elm><example>odhalit hyby v úkolu, odhalit tajemství</example><synon>nalézt, vypátrat</synon><use>posun</use><fvid>(dok.); odhalovat (nedok.) =</fvid><freq>28;26</freq></frame></verb>xsh v:/vallex/verb[246℄> d /xsh v:/>V XSH lze velmi snadno zjistit základní kvantitativní vlastnosti slovníku, jako je poèet sloves,rámù a prvkù v rámíhxsh v:/> ount //verb1017xsh v:/> ount //frame2935xsh v:/> ount //elm8639xsh v:/>nebo rozlo¾ení poètu rámù na jedno sloveso (v prvním sloupi je poèet sloves, která mìlatolik rámù, kolik je uvedeno v druhém sloupi)xsh v:/> foreah //verb ount ./frame | sort | uniq - | sort -n -k2356 1246 2 91



141 396 464 532 626 722 89 97 103 113 123 131 143 151 161 171 181 191 22xsh v:/>najít slovesa s víe ne¾ 15 rámi,xsh v:/> ls //verb[ount(./frame)>15℄/�lemmalemma="brát"lemma="pøijít"lemma="táhnout"lemma="vyjít"lemma="vzít"xsh v:/>nebo najít rozlo¾ení hodnot nìjakého atributu nebo elementu,xsh v:/> ls //form | sort | uniq - | sort -nr | head -n102906 <form>1</form>1664 <form>4</form>724 <form>3</form>418 <form>7</form>349 <form>na+4</form>339 <form>¾e</form>183 <form>s+7</form>168 <form>k+3</form>162 <form>pro+4</form>147 <form>z+2</form>xsh v:/> ls //reiproity/text() | sort | uniq - | sort -nr | head -n10573 ACT-PAT286 ACT-ADDR110 ACT-BEN60 ACT-ADDR-PAT21 ACT-DIR317 ACT-ORIG14 ACT-ACMP13 ACT-PAT-BEN12 PAT-EFF 92



10 ACT-LOCxsh v:/> ls //elm/�fun | sort | uniq - | sort -nr | head -n102926 fun="ACT"2332 fun="PAT"447 fun="ADDR"374 fun="DIR3"334 fun="MEANS"326 fun="EFF"307 fun="LOC"306 fun="MANN"305 fun="BEN"154 fun="DIR1"xsh v:/>pøípadnì rozlo¾ení podmínìné obsahem jiného elementu nebo atributu, napø. jak èasto sepou¾ívají které formy pro vyjádøení funke ADDR:xsh v:/> ls //elm[�fun="ADDR"℄/form/text() | sort | uniq - | sort -nr322 346 s+735 418 na+414 na+67 k+34 pøed+74 proti+33 23 u+23 mezi+42 v+61 vùèi+31 u+41 nad+7xsh v:/>Lze samozøejmì klást i jiné ne¾ kvantitavní dotazy, napøíklad dotaz na nalezení sloves, kterámají ráme s adresátem ADDR i ráme se smìrovým doplnìním DIR3 (následujíí pøíkaz7vypí¹e jen prvníh 10 z nih).xsh v:/> foreah //elm[�fun="DIR3"℄ if (../../frame/elm[�fun="ADDR"℄ ) ls ../../�lemma | uniq - | head -n10lemma="brát"lemma="dát"lemma="dávat"lemma="dìlat"lemma="dodat"lemma="dopustit"lemma="dová¾et"lemma="dovést"lemma="hlásit se"lemma="hodit"7Tento pøíkaz zde uvádíme spí¹e jako ilustrai u¾ití foreah a if; lze jej nahradit jediným XPATH dotazem.93



xsh v:/>Nalezení lemmat s èástií se, která nemají nereexivní protìj¹ek (uvnitø pøíkazù je pou¾itprogramovaí jazyk Perl): :xsh v:/> foreah //verb {$lemma=string(�lemma); eval {$L{$lemma}=1}xsh v:/> eval {print join ", ",grep{/(.+) s[ie℄/ && !$L{$1}}sort keys %L}blí¾it se, bát se, daøit se, divit se, domnívat se, dostavit se,dotknout se, dozvìdìt se, dívat se, líbit se, narodit se, obávat se,oitnout se, podaøit se, podobat se, podílet se, podívat se, postaratse, povést se, poèíst si, ptát se, setkat se, setkávat se, shodnoutse, sna¾it se, spokojit se, starat se, stì¾ovat si, týkat se, vyhnoutse, vyhýbat se, vyskytnout se, vyskytovat se, vy¾ádat si, v¹imnout si,zabývat se, zamyslet se, zdát se, zeptat se, zúèastnit se, úèastnit seHTML verzi slovníku lze z XML vytvoøit pomoí XSL ¹ablony (podobným zpùsobem je mo¾népøipravit pøedlohu pro sazbu slovníku typogra�kým systémem LATEX):xsh v:/> xslt v vallex.xsl hxsh v:/> save h vallex.htmlxsh v:/>
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Kapitola 7Shrnutí a práe do budounaV kapitole 1.3 byl uveden seznam po¾adavkù na ideální valenèní slovník. Hodnoení dosa¾e-nýh výsledkù a práe do budouna pøirozenì vyplynou ze srovnání ideálu a souèasného stavuslovníku.� Zahyení hloubkové i povrhové roviny. Ka¾dý èlen valenèního ráme je na hloub-kové rovinì popsán funktorem, morfematiká realizae (nebo mno¾ina alternativníhrealizaí) èlenu je buï uvedena expliitnì, nebo vyplývá z funktoru. Slovník zahyujenìkolik dal¹íh jevù z hloubkové roviny (napø. kontrola) i povrhové roviny (napø. ree-xivita).� Expliitnost. Jako podkladová teorie byl pøevzat Funkèní generativní popis, konepevalenèníh rámù byla popsaným zpùsobem roz¹íøena. Pro anotai slovníku byla pøe-vzata nebo zavedena rùzná kritéria. Øada z nih v¹ak pøes ve¹kerou snahu zùstává vágnía anotování slovníku se tak neobjede bez intuie.� Úplnost. Slovník by mìl zahyovat v¹ehny ráme slovesa, od primárníh významùpo frazeologismy.� Maximální pokrytí. Slovník obsahuje pøibli¾nì tisí nejèastìj¹íh èeskýh sloves.� Minimální redundane. Slovník v tuto hvíli obsahuje nìkolik typù redundaní. Naodstranìní nìkterýh z nih v tuto hvíli praujeme (napø. vidové protìj¹ky èasto sdílízela identiké ráme vèetnì vìt¹iny jejih vlastností). Úroveò poznání nìkterýh záko-nitostí ale není dostateèná k tomu, abyhom odstranili v¹ehny typy redundaní, ani¾ bydo¹lo ke ztrátì èásti informae (napø. valenèní ráme by mìl být v nìkterýh pøípadehodvoditelný ze syntaktiko-sémantiké tøídy, nebo naopak?).� Kvalita. Slovník pro¹el øadou ruèníh (heslo ka¾dého slovesa proházeli nejménì tøilidé) i automatikýh kontrol, byla vyu¾ita informae z jinýh slovníkù, ve dvou kolehbylo provedeno testování na pøíkladovýh vìtáh z Èeského národního korpusu. Kva-li�kovaný odhad mo¾ného mno¾ství hyb nebo odhad míry mezianotátorské shody animetodika jejih mìøení v tuto hvíli nejsou k dispozii.� U¾itná hodnota. Nìkteré mo¾nosti vyu¾ití valenèního slovníku v NLP byly zmínìnyu¾ v úvodní kapitole. V tuto hvíli je èást slovníku reálnì vyu¾ívána pouze anotátoryPra¾ského závislostního korpusu (pøejatou verzi slovníku ov¹em upravují a roz¹iøujípodle svýh potøeb, z mnoha dùvodù ji nebylo mo¾né zatím synhronizovat s verzípopsané v této zprávì, proto se nyní oba slovníky ve vìt¹inì aspektù li¹í).95



� Mahine readability. Valenèní ráme je reprezentován jako posloupnost prvkù ráme,v¹ehny vlastnosti prvkù ráme a vìt¹ina vlastností ráme jako elku mají koneènou(vìt¹inou velmi malou) mno¾inu hodnot. Pokud není hodnota atomiká, je zavedenakonvene pro zápis její struktury (napø. hodnota reiproity obsahuje posloupnost mo¾-nýh reiproèníh u¾ití oddìlenýh èárkou, reiproèní u¾ití je posloupnost funktorù od-dìlenýh pomlèkou). Slovník lze pøevést do XML formátu.� Human readability. Editor pro prái se slovníkem umo¾òuje snadnou orientai v jed-notlivýh hesleh a jejih vytváøení a upravování. Je pou¾it jednoduhý, snadno srozumi-telný øádkovì orientovaný textový formát, jeho¾ pøehlednost je zvý¹ena odsazováním abarevným zvýraznìním struktury hesla. K usnadnìní orientae mezi jednotlivými rámislovesa je u ka¾dého ráme pøíklad u¾ití. Vzhledem k nutnosti rozlo¾it slovesa do jednot-livýh dávek kvùli distribuovanému zpraování zùstává problémem prohlí¾ení slovníkujako elku.V blízké budounosti se budeme soustøeïovat zejména na následujíí oblasti:� Zpøesòování kritérií, která by vedla ke zlep¹ení konzistene zpraování slovesnýh rámùi jejih atributù (konkrétní problémy byly uvedeny v pøíslu¹nýh kapitoláh).� Doplòování hybìjííh významù zpraovanýh sloves.� Systémové zpraování vidovýh protìj¹kù (odstranìní redundane plynouí z toho, ¾enìkteré vidové protìj¹ky sdílí stejný ráme).� Sjednoení slovníku VALLEX s valenèními rámi vznikajíími pøi anotování PDT.
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