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Osnova

• Valenční slovníky českých substantiv

• Teorie valence substantiv

• Valenční slovník NomVallex

– provázanost s Vallexem

– vybrané sémantické třídy

• Substantiva mluvení

• Kvantitativní analýza valenčního chování 
substantiv v pražských závislostních korpusech
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• GAČR projekt (2016-2018; GA16-02196S)

• Tým: Veronika Kolářová, Jarmila Panevová, Jana Klímová, Anna 
Vernerová

• Pracoviště: Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK, Praha

• Teoretický rámec: valenční teorie funkčního generativního popisu
– aktanty a volná doplnění (Panevová), valenční rámce

• Valence deverbativních substantiv
– verbální substantiva (VS): -ní/-tí, např. vyrobení / vyrábění

– dějová substantiva (DS): různé přípony, včetně nulového sufixu, např. výroba

• Korpusová data: PDT, ČNK a Araneum Bohemicum

• Sémantické třídy, všechny významy substantiv, kombinace aktantů

NomVallex
Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu



Vallex, PDT-Vallex, NomVallex
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• Vallex

– Valenční slovník zachycující valenční strukturu českých
sloves v jejich jednotlivých významech, které charakterizuje
pomocí glos a příkladů

• 4 587 českých sloves, která odpovídají 10 825 lexikálním jednotkám, 
tedy vždy „danému slovesu v daném významu“

• PDT-Vallex

– Valenční slovník budovaný při anotacích taktogramatické
roviny Pražského závislostního korpusu (PDT)

– slovesa, substantiva (3727 hesel), adjektiva

• NomVallex

– Rozšiřuje Vallex: dodání substantivních hesel

– Rozšiřuje PDT-Vallex: detailnější způsob zpracování
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Slovník slovesných, substantivních a 
adjektivních vazeb a spojení

(Svozilová, Prouzová, Jirsová  2005)

• Dosud jediná tištěná publikace zachycující valenci českých 
substantiv a adjektiv slovníkovou formou

• Oproti Slovesům pro praxi je vypuštěn repertoár sémantických rysů
• Uvádí příslušnou vazbu nebo výčet vazeb spolu s ilustračním 

materiálem, nikoli valenční rámce
• Substantiva uváděna pouze výběrově
• Kritérium pro zařazení do slovníku: relevance vazby

– nikoli např. genitiv přivlastňovací nebo podmětový

• Zachycena pouze tzv. pravá valence

zpráva ž o něčem, o někom; odněkud; pro někoho: každodenní z-y o 
teroristických útocích // z. o hrozících přívalových deštích // …
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Faktory ovlivňující valenci substantiv
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Faktory ovlivňující valenci substantiv

• Co substantivum označuje
děj / stav abstraktní výsledek děje konkrétní výsledek děje / 

věc / místo / osoba
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Faktory ovlivňující valenci substantiv

• Co substantivum označuje
děj / stav abstraktní výsledek děje konkrétní výsledek děje / 

věc / místo / osoba

syntaktická derivace



Praha, 10. 4. 2017 Seminář formální lingvistiky 9

Faktory ovlivňující valenci substantiv

• Co substantivum označuje
děj / stav abstraktní výsledek děje konkrétní výsledek děje / 

věc / místo / osoba

syntaktická derivace lexikální derivace
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Faktory ovlivňující valenci substantiv

• Co substantivum označuje
děj / stav abstraktní výsledek děje konkrétní výsledek děje / 

věc / místo / osoba

syntaktická derivace hranice mezi syntaktickou a 
lexikální derivací

lexikální derivace



Praha, 10. 4. 2017 Seminář formální lingvistiky 11

Faktory ovlivňující valenci substantiv

• Co substantivum označuje

• Způsob tvoření substantiv, která mohou označovat děj
– produktivní (-ní/-tí, např. vyrobení / vyrábění, tzv. verbální substantiva)

– neproduktivní (různé přípony, včetně nulového sufixu, např. výroba, tzv. dějová 
substantiva)

• Zapojení v rámci konstrukcí s funkčními slovesy
– jmenná část konstrukce (poctít koho → vzdát poctu.CPHR komu → pocta komu)

• Prominentní postavení genitivní pozice
– syntaktická homonymie (varování cestujících.ACT/ADDR → varování cestujícím)

děj / stav abstraktní výsledek děje konkrétní výsledek děje / 
věc / místo / osoba

syntaktická derivace hranice mezi syntaktickou a 
lexikální derivací

lexikální derivace
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• Označují děj nebo stav jako základové sloveso
• Dědí valenční rámec slovesa (Panevová 2000)

– aktanty: Aktor (ACT), Patiens (PAT), Adresát (ADDR), Efekt (EFF), 
Origin (ORIG)

– obligatorní volná doplnění: Směr (např. DIR3, příjezd domů), Způsob 
(MANN, chovat se slušně → slušné chování)

• Formy podléhají typickým posunům (Panevová 2000, Karlík 2000)

• např. Ak → Gen, varování cestujících.ADDR

Typické valenční chování substantiv

Povrchové realizace participant ů sloves

Nom Gen Dat Ak Loc Instr PS Inf VV Adv

Povrchové realizace participant ů substantiv

Pos Gen Dat Loc Instr PS Inf VV Adv Adj
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• Úzce vázáno na posun ve významu substantiva
– už nikoli děj nebo stav jako u základového slovesa

• Specifické vlastnosti valenčních doplnění
– specifické formy (odpovídají specifickým posunům, Kolářová, 2010)

• např. Ak → Dat, varování cestujícím.ADDR
– redukce počtu valenčních doplnění

• prostá redukce (dovtípit se čeho x *důvtip čeho)
• zabudování aktantu (Panevová, 2000)

– např. činitelská jména zabudovávají ACT, učitel – kdo učí

– změna charakteru valenčního doplnění ze slovesného na 
substantivní (Piťha, 1981)

• např. Patiens → Material (MAT) / Partitiv
• balení másla.PAT do obalu brigádníky.ACT → jedno 

balení másla.MAT („kontejner“)

Specifické valenční chování substantiv
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Substantiva v PDT-Vallexu
• Valenční slovník vznikající při anotacích  Pražského závislostního 

korpusu (PDT): https://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/visual-data/pdt-vallex/vallex.html

• PDT-Vallex v PDT2.0 (2006): 3727 substantivních hesel
– Alevtina Bémová; jmenné části konstrukcí s funkčními slovesy: Veronika Kolářová

• Pouze substantiva a jejich významy (včetně odpovídajících valenčních 
rámců), které se vyskytly v datech PDT

• * balení
ACT(.2,.7,.u) PAT (.2,.u) ?EFF(na-1[.4],v-1[.4],do-1[.2]) v-w112f1 Used: 3x
(balit) balení másla PAT na jednotlivé porce.EFF

?MAT (.2) v-w112f2 Used: 2x
balení másla.MAT ve fólii
dárkové balení vína.MAT

EMPTY v-w112f3 Used: 2x
(způsob provedení) kniha v brožurkovém balení
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Substantiva v PDT-Vallexu
• Valenční slovník vznikající při anotacích  Pražského závislostního 

korpusu (PDT): https://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/visual-data/pdt-vallex/vallex.html

• PDT-Vallex v PDT2.0 (2006): 3727 substantivních hesel
– Alevtina Bémová; jmenné části konstrukcí s funkčními slovesy: Veronika Kolářová

• Pouze substantiva a jejich významy (včetně odpovídajících valenčních 
rámců), které se vyskytly v datech PDT

• * balení
ACT(.2,.7,.u) PAT (.2,.u) ?EFF(na-1[.4],v-1[.4],do-1[.2]) v-w112f1 Used: 3x
(balit) balení másla PAT na jednotlivé porce.EFF

?MAT (.2) v-w112f2 Used: 2x
balení másla.MAT ve fólii
dárkové balení vína.MAT

EMPTY v-w112f3 Used: 2x
(způsob provedení) kniha v brožurkovém balení

syntaktická derivace, dědí valenční rámec slovesa, typické valenční chování
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Substantiva v PDT-Vallexu
• Valenční slovník vznikající při anotacích  Pražského závislostního 

korpusu (PDT): https://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/visual-data/pdt-vallex/vallex.html

• PDT-Vallex v PDT2.0 (2006): 3727 substantivních hesel
– Alevtina Bémová; jmenné části konstrukcí s funkčními slovesy: Veronika Kolářová

• Pouze substantiva a jejich významy (včetně odpovídajících valenčních 
rámců), které se vyskytly v datech PDT

• * balení
ACT(.2,.7,.u) PAT (.2,.u) ?EFF(na-1[.4],v-1[.4],do-1[.2]) v-w112f1 Used: 3x
(balit) balení másla PAT na jednotlivé porce.EFF

?MAT (.2) v-w112f2 Used: 2x
balení másla.MAT ve fólii
dárkové balení vína.MAT

EMPTY v-w112f3 Used: 2x
(způsob provedení) kniha v brožurkovém balení

syntaktická derivace, dědí valenční rámec slovesa, typické valenční chování

lexikální derivace, „kontejner“,
specifické valenční chování:
redukce počtu valenčních doplnění, aktant MAT
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Substantiva v PDT-Vallexu
• Valenční slovník vznikající při anotacích  Pražského závislostního 

korpusu (PDT): https://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/visual-data/pdt-vallex/vallex.html

• PDT-Vallex v PDT2.0 (2006): 3727 substantivních hesel
– Alevtina Bémová; jmenné části konstrukcí s funkčními slovesy: Veronika Kolářová

• Pouze substantiva a jejich významy (včetně odpovídajících valenčních 
rámců), které se vyskytly v datech PDT

• * balení
ACT(.2,.7,.u) PAT (.2,.u) ?EFF(na-1[.4],v-1[.4],do-1[.2]) v-w112f1 Used: 3x
(balit) balení másla PAT na jednotlivé porce.EFF

?MAT (.2) v-w112f2 Used: 2x
balení másla.MAT ve fólii
dárkové balení vína.MAT

EMPTY v-w112f3 Used: 2x
(způsob provedení) kniha v brožurkovém balení

syntaktická derivace, dědí valenční rámec slovesa, typické valenční chování

lexikální derivace, „kontejner“,
specifické valenční chování:
redukce počtu valenčních doplnění, aktant MAT

lexikální derivace, prázdný valenční rámec



PDT-Vallex  vs. NomVallex
• PDT-Vallex:

– pouze substantiva a jejich významy (včetně odpovídajících valenčních 
rámců), které se vyskytly v datech PDT-korpusů

• platí i pro slovesa, takže při mapování významů substantiv na základová slovesa by 
základové sloveso mohlo chybět

– pouze ty aktanty a jejich formy, které se vyskytly v datech PDT-korpusů

• NomVallex: rozšíření pojetí lexikografického zpracování
– širší korpusová datová základna (ČNK, Araneum)
– sémantické třídy

• konzistentní zpracování valence substantiv náležejících k jedné sémantické třídě

– jak dějová substantiva, tak odpovídající verbální substantiva odvozená 
od obou vidových protějšků

• návrh, navržení/navrhování

– všechny významy substantiv
– všechny aktanty a formy, všechny doložené kombinace
– doplňující informace

• specifické valenční chování
• typ substantiva (dějové, abstraktní výsledek děje, konkrétum)

• ⇒ NomVallex: provázanost s Vallexem
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NomVallex: provázanost s Vallexem

• Stejný formát anotace
– některé shodné atributy
– atributy jmen

• Lexém: více lemmat
– zejména verbální substantiva (pf / impf, např. vyzvání / vyzývání)

• Mapování substantivních lexikálních jednotek (LU) na slovesné lexikální 
jednotky
– odkaz na identifikátor slovesné lexikální jednotky
– sémantická třída dané lexikální jednotky
– valenční rámec

• Stejný vyhledávací program
• V budoucnu: stejný vzhled webových stránek
• Výhody

– možnost srovnání slovesných a substantivních lexikálních jednotek
• valenční rámce (typické vs. specifické formy, počet forem, aktanty)
• úbytek nebo nárůst počtu významů u jednotlivých typů substantiv

– možnost vyhledávání
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Sémantické třídy v NomVallexu

• Vybráno pět sémantických tříd:
– Communication, Exchange, Contact, Mental action, Psychological nouns

– třídy vytipovány na základě předchozího zkoumání valenčního chování 
substantiv

– důležitý faktor výběru: specifické valenční chování

• Příslušnost k sémantické třídě vychází z Vallexu
– je stanovena na základě zařazení základových sloves

• Manuální odvození verbálních a dějových substantiv

• Ruční pročištění
– vyřazena substantiva, která si uchovala jen významy svého základového 

slovesa patřící k jiné sémantické třídě

– doplněna některá substantiva dobře reprezentující valenční chování své 
sémantické třídy, jejichž základová slovesa však nejsou ve slovníku Vallex 
vůbec uvedena
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NomVallex: Výběr substantiv
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NomVallex: Výběr substantiv
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NomVallex: Výběr substantiv

apel
apelování

argument
argumentace
argumentování

bavení se

blahopřání

četba
čtení

ctění

Odvození substantiv
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NomVallex: Výběr substantiv

apel
apelování

argument
argumentace
argumentování

bavení se

blahopřání

četba
čtení

ctění

Odvození substantiv Pročištění seznamu

definice

apel
apelování

argument
argumentace
argumentování

bavení se

blahopřání

četba
čtení

ctění
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NomVallex: Výběr substantiv

apel
apelování

argument
argumentace
argumentování

bavení se

blahopřání

četba
čtení

ctění

Odvození substantiv Pročištění seznamu

definice

apel
apelování

argument
argumentace
argumentování

bavení se

blahopřání

četba
čtení

ctění

definice

Doplnění seznamu

apel
apelování

argument
argumentace
argumentování

bavení se

blahopřání

četba
čtení

debata
debatování
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Pokrytí sémantických tříd v NomVallexu

• Pracovní heslář: 1230 lemmat substantiv

• Cíl: 400-500 hesel
– Communication (140), Exchange (80), Mental action (100), Contact

(40), Psychological nouns (40)
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Vallex Communication Exchange Contact Mental
action

Psychological
verbs

Total

Slovesa (LU) 428 182 125 338 143 1216

NomVallex

Verbální 
substantiva

335 171 117 257 104 984

Dějová 
substantiva

110 38 14 56 28 246

Celkem
NomVallex

445 209 131 313 132 1230



Současný stav anotací NomVallexu

• Pracovní verze

• Ze všech sémantických tříd: 
– 120 lexikálních jednotek (rámců) v 56 lexémech (vyzvání-vyzývání),

což odpovídá 70 lemmatům (vyzvání vs. vyzývání),
resp. nerozlišujeme-li homonyma (např. vyložení-vykládání-I, vyložení-
vykládání-II), tak 66 lemmatům.
Odpovídající počet lexikálních jednotek pro vidové protějšky zvlášť:
145 LU.

• Communication
– 98 lexikálních jednotek (rámců) v 53 lexémech,

což odpovídá 65 lemmatům,
resp. nerozlišujeme-li homonyma, tak 65 lemmatům.
Odpovídající počet lexikálních jednotek pro vidové protějšky zvlášť: 114 LU.
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Valence substantiv pod drobnohledem
Zajímavosti

• Nárůst / úbytek počtu adnominálních forem oproti základovému 
slovesu

• Specifické valenční chování
– specifické posuny v povrchových realizacích aktantů

– +/- aktant

• Stylistické varianty
– námitky z řad demokratů, otázky nad budoucností festivalu, výtky na 

adresu novinářů

• Možnost/nemožnost vyjádření typických forem

• Rozdíly mezi perfektivními a imperfektivními verbálními substantivy

• Stejné formy aktantů
– výzva ke všem zemím.ADDR v oblasti k nepoužívání.PAT chemických zbraní

• Posuny ve významu oproti základovému slovesu
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Typické a specifické posuny
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Povrchové realizace participant ů sloves

Nom Gen Dat Ak Loc Instr PS Inf VV Adv

Povrchové realizace participant ů substantiv

Pos Gen Dat Loc Instr PS Inf VV Adv Adj

Povrchové realizace participant ů sloves

Nom Gen Dat Ak Loc Instr PS Inf VV Adv

Povrchové realizace participant ů substantiv

Pos Gen Dat Loc Instr PS Inf VV Adv Adj



Nárůst počtu adnominálních forem

• Počet kombinací: p1 ∗ p2 ∗ p3

– kde p1, p2 a p3 jsou počty forem u prvního, druhého a třetího doplnění

– mínus negramatické kombinace, např. jejich.PAT bití chlapců.ACT

• Při zohledňování slovosledných variant bude možností 6∗ víc

– mínus negramatické kombinace, např. výzva k lidu.ADDR prezidentova.ACT

Praha, 10. 4. 2017 Seminář formální lingvistiky 35

Sloveso ACT(f1;obl)                           ADDR(f2;obl) PAT(f3;obl)

Verbální substantivum ACT(f1a,f1b,f1c;obl) ADDR(f2;obl) PAT(f3a,f3b;obl)

Dějové substantivum ACT(f1a,f1b,f1c,f1d;obl) ADDR(f2a,f2b;obl) PAT(f3a,f3b,f3c;obl)

vyzvat ACT(1;obl)                                   ADDR(4;obl)          PAT(k+3,na+4,inf,aby,ať,že;obl)

vyzvání
vyzývání

ACT(2,7,pos,ze_strany+2;obl)  ADDR(2,pos;obl)   PAT(k+3,na+4,inf,aby,ať,cont;obl)

výzva (2,pos,od+2,ze_strany+2;obl)  ADDR(3,k+3;obl)   PAT(k+3,na+4,o+4,inf,aby,ať,že;obl)

• Specifické posuny, navíc často analogie k valenci významově blízkých substantiv

– námitka, že je podjatý;

– námitka podjatosti/z podjatosti/na podjatost/proti podjatosti/k podjatosti/vůči podjatosti
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Úbytek forem
• Spíše vzácné případy

– známka posunu ve významu

• PAT u instruovat / instruování / instruktáž  / instrukce
– PAT(o+6,k+3,inf,aby,ať,že,cont;obl)

• instruovat / instruování / instruktáž navíc: PAT(v+6)
– přítomné svědky.ADDR instruovala v provádění.PAT resuscitace;
– Usnadňují naladění televizoru i instruování diváka.ADDR ve výběru 

programů.PAT;
– Josef Svoboda provádí instruktáž členů.ADDR jednotky v používání.PAT

nových dýchacích přístrojů;

• instrukce
– chybí možnost vyjádřit PAT(v+6)

• s instrukcí četníkům.ADDR, aby pátrali.PAT po Práškových stoupencích
• pojetím života nepřekračujících meze Seibtových.ACT instrukcí k egoistickému 

chytračení.PAT
• Zásluhou Hetschových.ACT instrukcí oddělit.PAT archivování dublet se celá kolekce 

zachovala
• instrukce babičce.ADDR, jak má.PAT nahodit vypadlé pojistky

– *instrukce v nahození vypadlých pojistek
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Nové specifické posuny
• PS → Dat

– apelovat na koho→ apel komu

• PS1 → PS2

– vyzvat koho.ADDR k čemu.PAT → výzva o co (výzva o podporu / o pomoc)
• Na její.ACT výzvy o další podporu.PAT a pomoc.PAT z řad ostatních lidí nikdo nereagoval.

• na naši.ACT výzvu o finanční pomoc.PAT reagovaly jen

• Od hromadného pátrání už o víkendu policie upustila, výzvy o pomoc.PAT k možným 
svědkům.ADDR pokračují.

• Instr → Gen (v rámci jednoho aktantu)
– odpovědět na co.PAT čím.EFF → odpověď přejídáním.EFF na vše.PAT

nedostupné, co předvádí reklama;

– a do této řady patří i odpověď mlčením.EFF; 

– Zdá se ti tedy, že odpověď mlčení.EFF je příliš nedostatečná a neuspokojivá.; 

– odpověď oddanosti.EFF straně, odpověď poslušnosti.EFF a velkorysé lásky.EFF;

• Zatím atribut -specval vyplněn: 28 lexikálních jednotek (rámců)
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Nové specifické posuny
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Povrchové realizace participant ů sloves

Nom Gen Dat Ak Loc Instr PS Inf VV Adv

Povrchové realizace participant ů substantiv

Pos Gen Dat Loc Instr PS Inf VV Adv Adj



Možnost / nemožnost vyjádření typických forem
Absence ACT(2)

• Zatím u pěti LU; souvisí s nutnou přítomností PAT(2) nebo ADDR(2), 
aby byl odlišen význam
– * PROHLÁŠENÍ, PROHLAŠOVÁNÍ [n-vallex-shared-communication.txt]

~ impf: prohlašování pf: prohlášení [blu-n-prohlášení-prohlašování-3]
+ ACT(7,pos;obl) PAT(2,pos;obl) EFF(7,za+4;obl)
-synon: impf: označování; udělování hodnosti někomu

pf: označení; udělení hodnosti někomu
-example: impf: Proces prohlašování kulturních památek.PAT za národní 

kulturní památky.EFF se řídí legislativními pravidly vlády.;
Prohlašování nemovitých věcí.PAT kulturní památkou.EFF;                        
vadí mi jeho.ACT prohlašování lží.PAT za fakta.EFF;

• V kombinaci s EFF(7,za+4) bude genitiv vždy PAT, nikoli ACT. 
Kombinace PAT(pos) ACT(2) EFF(7,za+4) je negramatická. A samotný 
genitiv bude vždycky interpretovaný jako jiný význam daného 
substantiva (prohlášení Petra.ACT).
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Možnost / nemožnost vyjádření typických forem
Vyjádření ACT(7)

• Všechna substantiva z třídy Communication: 38 lexikálních 
jednotek (rámců)

• Dějová substantiva: pouze 6 lexikálních jednotek
– např. instruktáž, nabídka, urgence, výklad, zákaz

• Předoperační rehabilitace by měla zahrnovat instruktáž
fyzioterapeutem.ACT před operací.

• Otevřená nabídka pevného platu.PAT firmou.ACT dnes nebývá tolik 
obvyklá

• nebo je neodstranil po jejich.PAT urgenci objednatelem.ACT při předání

• exemplifikovaný výklad gramatického pravidla.PAT učitelem.ACT;

• Po zákazu tabákové reklamy.PAT Evropskou unií.ACT se zde celá disciplína 
bude muset od srpna obejít bez strategických sponzorů
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Možnost / nemožnost vyjádření typických forem
PAT(2,pos) / ADDR(2,pos)

• PAT(2,pos) / ADDR(2,pos)
– A nezapomeňte na odměnu! Její.PAT přislíbení před očkováním je 

vynikající a v praxi osvědčenou motivací.

– spočívá-li řešení takové situace pouze v upozornění odpovědné osoby a 
jejím.ADDR vyzvání, aby zahrádku v uvedený čas uzavřela.PAT, lze 
takový přístup považovat

• PAT(2) / ADDR(2)
– GenAdverb → GenAdnom

• Celkový podíl zaměstnanců dotazovaných subjektů, které tyto subjekty v době 
jejich.ADDR dotazování zaměstnávaly přímo

• Nevyskytl se:  ptaní, otázání se, tázání se, zeptání

– participant propoziční povahy, nejčastěji PAT(2,PS,aby,zda,jestli,že;obl)
• diskuse otázek.PAT / problémů.PAT

• bezprostředním podnětem přisátí.PAT je mechanický kontakt

• představa, že by se mohli vystavit navždy neodčinitelné výtce zbabělosti.PAT

• odpověď mlčením.EFF / mlčení.EFF
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Vidové protějšky verbálních substantiv
• vyzývání / vyzvání

– děj: ACT(2,7,pos,ze_strany+2;obl) ADDR(2,pos;obl) PAT(k+3,na+4,inf,aby,ať,cont;obl)

– abstraktní výsledek děje: pouze vyzvání

ACT(2,pos;obl) ADDR(3,k+3;obl) PAT(aby,ať,cont;obl)
• vyzvání Rusku.ADDR a Německu.ADDR, aby se pokusily.PAT

• vykládání / vyložení (Communication)

– ACT(2,7,pos;obl) ADDR(3;obl) PAT(2,pos,aby,ať,zda,že,cont;obl)

• vykládání i vyložení

– ACT(2,7,pos;obl) ADDR(3;obl) PAT(o+6;obl) EFF(2,že,cont;obl)

• základová slovesa: vykládat i vyložit

• verbální substantiva: pouze vykládání; vyložení → výklad; 

• *vyložení o čem, ??vyložení Petra.ACT → výklad Petra.ACT

• vykládání / vyložení (Providing, pokrýt povrch zevnitř)

– konkrétum: pf i impf
• Na starší vrstvu zástavby bezprostředně navazuje konzolové vyložení v podobě dřevěného trámu nebo 

kamenného krakorce

• Noel vystoupil na stůl a svýma mozolnatýma nohama poškrábal jeho jemné vykládání
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Odlišné významy

• Sketch Engine: Tezaurus

– hledá podobná slova

• Substantivum komunikace:
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Odlišné významy

• Sketch Engine: Tezaurus

– hledá podobná slova

• Substantivum komunikace:
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Odlišné významy

• Substantivum hovor:
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Vallex 3.0:

PDT-Vallex navíc např.:

ACT(.1) DPHR(do-1[duše.2]) PAT(.3) v-w1111f11
hovořil mu do duše
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Vyhledávání v korpusech

ČNK SYNv4, Araneum

• KonText, CQL dotazy

• Word Sketch

• Automatická syntaktická 
analýza
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Vyhledávání v korpusech

ČNK SYNv4, Araneum

• KonText, CQL dotazy

• Word Sketch

• Automatická syntaktická 
analýza

Pražské závislostní korpusy

• PDT3.0, PCEDT2.0, PDTSC

• PML-TQ

• Manuální syntaktická 
analýza

• Funktory

• Doplněna hloubkově 
obligatorní valenční 
doplnění, která jsou v 
povrchové struktuře věty 
vypuštěna

Praha, 10. 4. 2017 Seminář formální lingvistiky 51



Vyhledávání v korpusech

• Úpravy Word Sketch gramatiky

– pro potřeby NomVallexu vyhledává i bezpředložkový dativ, 
bezpředložkový instrumentál, posesiva aj.

– v budoucnu: vyhledávání nejčastějších kombinací 
adnominálních forem

• Analýza dat z pražských závislostních korpusů

– frekvence kombinací aktantů u jednotlivých sémantických 
tříd

– nejčastější kombinace adnominálních forem

– mluvený vs. psaný komunikát
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Kvantitativní analýza: Sonda do PDT 3.0
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• Substantiva, která byla v datech PDT 3.0 rozvita nějakým 
aktantem

– povrchově vyjádřený nebo nevyjádřený aktant

– zanedbává se polysémie substantiv

• Kombinace aktantů

• Formy aktantů
Typ substantiva Communication Exchange Contact Mental

action
Psych. 
nouns

Celkem

Verbální 
subst.

lemmata 145 94 30 107 29 405

výskyty 1552 699 128 1236 179 3794

Dějové
subst.

lemmata 102 34 10 54 18 218

výskyty 2163 540 16 1256 504 4479

Celkem lemmata 247 128 40 161 47 623

výskyty 3715 1239 144 2492 683 8273



Verbální substantiva: PDT 3.0

Praha, 10. 4. 2017 Seminář formální lingvistiky 54

0

10

20

30

40

50

60

70

Mluvení Výměna Dotyk Mentální činnost Duševní projevy

PAT

ACT

ADDR

PAT+ADDR

ACT+ADDR

ACT+PAT



Dějová substantiva: PDT 3.0
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Kombinace dvou povrchově vyjádřených aktantů

Verbální substantiva
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• Rozdíly mezi třídami Exchange a Communication
– převažuje kombinace PAT+ ADDR u třídy Exchange

– potvrzuje výsledky dřívější sondy do ČNK SYN2000

% %



Kombinace dvou povrchově vyjádřených aktantů
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• Rozdíly mezi třídami Exchange a Communication
– převažuje kombinace PAT+ ADDR u třídy Exchange

– potvrzuje výsledky dřívější sondy do ČNK SYN2000

% %



Kombinace tří povrchově vyjádřených 
aktantů
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Forma vyjádření konatele (Aktora)

Verbální substantiva
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• Gen > Pronpos > Adjpos / Instr > od+Gen
• Forma Instr se u některých tříd vůbec nevyskytuje

% %



Kombinace forem
Všechna verbální substantiva v PDT3.0

Kombinace Relativní 
frekvence

Příklady

Pouze Gen ∼ 70 % působení kyslíku, zvyšování ceny

Pouze předložková 
skupina (PS)

∼ 9 % srovnávání s okolím,
jednání o koupi

Posesiva ∼ 6 % Clintnovo, naše

Gen + PS ∼ 3 % měření sil se Švédy

Nesklonné substantivum ∼ 1,5 % vedení Oilers, rozdělení ČSFR

Vedlejší věta ∼ 0,8 % prohlášení, že…

Infinitiv ∼ 0,5 % oprávnění zastavit vozidlo

Gen + PS + PS < 0,1 % snížení investic z jedné
miliardy na 600 milionů

Praha, 10. 4. 2017 Seminář formální lingvistiky 60



Verbální substantiva
PCEDT(psaný korpus) vs. PDTSC (mluvený korpus)
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• Mluvený korpus: výrazně více elips valenčních doplnění

• Oba korpusy: stejné pořadí relativních četností kombinací vyjádřených 
aktantů



Závěr
• NomVallex: valence verbálních i dějových substantiv zastupujících 

pět sémantických tříd
– Communication, Exchange, Contact, Mental action, Psychological nouns

• Provázanost s Vallexem
– stejné anotační schéma

– vyhledávací program

• Srovnání valence slovesných a substantivních lexikálních jednotek
– specifické valenční chování substantiv

– významové posuny

• Kvantitativní analýza sémantických tříd v PDT korpusech
– shodné rysy napříč třídami, u verbálních i dějových substantiv

– rozdílné rysy (rozdílné preference v souvýskytu dvou aktantů)

– mluvený vs. psaný projev

• Úpravy Word Sketch gramatiky
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