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V d� och 11. – 22. marca2002už po sedemnástykrátprebeholv Praheprednáškový

cyklus známyako Vilem MathesiusLectureSeries,tento rok s prívlastkomEuro Summer

School. Na jeho organizácii sa tradi� ne podie� ali Výskumnéa školiacestrediskoViléma

Mathesia pre lingvistiku a semiotiku a Ústav formálnej a aplikovanej lingvistiky

Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej. Mathesiovský seminár podporili

NadáciaViléma Mathesia, NadáciaPražskéholingvistického krúžku, Európskakomisia,

programHESP(Higher EducationSupportProgramme)Inštitútu pre otvorenúspolo� nos� a

Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej.

Prednáškovécykly po� asdvochtýžd� ov navštevovalo41 zahrani� ných ú� astníkovzo

sedemnástichkrajín prevažnezo strednej a východnej Európy (Bulharsko, Chorvátsko,

Ma� arsko, Macedónsko,Po� sko, Rumunskoa Slovensko),z krajín bývaléhoSovietskeho

zväzu (Estónsko,Gruzínsko, Kirgizstan, Litva, Rusko a Ukrajina), ale aj z Nemecka,

Španielska,Francúzskaa � íny a nechýbali pochopite� ne ani domáci. Zo zú� astnených

frekventantovprevažnúvä� šinu tvorili študenti,doktorandia profesorilingvistiky, na druhej

strane aj informatici a matematici zaoberajúci sa jazykom alebo pracujúci v oblasti

po� íta� ovéhospracovaniaprirodzenéhojazyka.Aj na tohtoro� nom seminárivysokúúrove�
prednáškovýchcyklov zaru� ovali mená známych zahrani� ných vedcov: Ferenc Kiefer

(Ma� arsko),HansKamp (Nemecko),Nicoletta Calzolari,PaoloRamat(Taliansko),Robert

Frank, Frederick Jelinek, Martin Kay, BarbaraPartee(USA), Greville Corbett, Geoffrey

Leech (Ve� ká Británia). Jednotlivé prednáškyv angli� tine mali aj � eskí lingvisti Eva

Haji � ová, Petr Sgall, JarmilaPanevová,LibušeDuškováJarmilaPanevováa informatik Jan

Haji � . 

Úvodné tri dni seminára boli rôznorodé tematicky i obsahovo.

Geoffrey L e e c h z Univerzity v Lancasterisa venoval dialogickým korpusom,

dialogickýmsystémoma anotáciire� ových aktov(DialogueCorpora,DialogueSystemsand

SpeechAct Annotation). Cyklus troch prednášokbol prezentáciouprieniku pragmatiky,

korpusovejlingvistiky a po� íta� ovej lingvistiky. Austinovateória re� ových aktov saukázala

by� aktuálnym teoretickým pozadím anotácie dialogických korpusov, ktoré majú ve� mi

konkrétneaplikácie v dialogických re� ových systémoch.Takéto systémysú istým druhom
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komunikácie medzi � lovekom a strojom a poznáme ich v každodennomživote ako

vyh� adávacieautomaty rôznychtypov informácií (o odchodevlakov,autobusov,o dopravnej

situácii,po� así,resp.automatynaobjednávaniecestovnýchlístkov a i.). Ke� že dialógytohto

druhu sa ozna� ujú ako tzv. task driven, � iže dialógy orientovanéistou úlohou, ich priebeh

(jednotlivéodpovedekomunikantov)je do ve� kej miery predvídate� ný a automatizovate� ný.

Príkladmi automatizovanýchre� ových systémov sú napr. SUNDIAL, ATIS, Philips

Automatic Train Timetable Information System, Verbmobil, SUN  Speech Acts.

Rôzne prístupy k morfológii predstavil už tradi� ný prednášate�  na Mathesiovských 

seminárochFerencK i e f e r (Ma� arská akadémiavied). V jeho prístupe morfológia

figurovalaakoautonómnyjazykovýpodsystéms prepojenímk syntaxi,fonológii a lexikónu.

V rámci každej oblasti prepojeniamorfológie a � alších jazykových subsystémovpotom

zhrnul sú� asnéteórie, pri � om sa sústredilna flektívnu morfológiu (lexikálno-inkrementálne

teórie, lexikálno-realiza� né teórie, inferen� no-inkrementálneteórie a inferen� no-realiza� né

teórie), deriva� nú morfológiu a skladanieslov. V súvislosti s nimi rozobral aj všeobecné

morfologické princípy, ako je pravidelnos� a produktívnos� , a aj typy morfologických

pravidiel (morfotakticky produktívne,sémantickya morfotakticky produktívne,sémanticky

netransparentné a neproduktívne a sémanticky transparentné a neproduktívne pravidlá).

Hlavnou témou prednášokNicollety C a l z o l a r i (Univerzita v Pise) boli

po� íta� ové lexikóny, obzvláš� ich sémantickárovina a ich multidimenzionálny vz� ah

s korpusmi.V prednáškovomcykle pod názvomComputationalLexiconsand CorpusUse:

betweentheory and practice boli predstavenéexistujúcemodely sémantickýchlexikónov,

konkrétne lexikóny projektu SIMPLE, ktoré sa vypracovali pre 12 európskychjazykov

a porovnali sa s lexikónmi Wordnet. Otvorili sa aj viaceré otázky interakcie lexikónov a

korpusov s oh� adomna možnévýskumnéperspektívy(napr.sémantickáanotáciakorpusu),

problematikaviacslovnýchpomenovaní,� iže tzv. multiword expressionsv kontexteanotácie

korpusu, a predstavenýbol aj sú� asný stav projektu EAGLES/ISLE, ktorý sa týka

viacjazy� ných lexikálnych zdrojov.

Paolo R a m a t (Univerzita v Pavii) vo svojom Úvodedo lingvistickej typológie

(Introductionto linguistic typology) za� al od nastoleniazákladnejotázkyv tejto oblasti: � o

je základom typológie jazykov? Vychádzal z predpokladu, že základom porovnávania

jazykov,istým„tertia comparationis“,súnoémy,� o ilustrovalnapríkladenoémyposesívnosti

v rôznych,typologickycelkomodlišnýchjazykoch(portugal� ina, ture� tina, bretón� ina, jazyk

Luiseño, jazyk Atabasko,ruština,nem� ina, po� ština, angli� tina). Chcel tým potvrdi� svoju

tézu, že napriek ve� kej variabilnosti medzi jednotlivými jazykmi tieto jazyky nie sú
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neporovnávate� né. Pristavil sa aj pri všeobecnýchotázkach jazykových univerzálií a

morfosyntakticejtypológie,v rámciktorej predstavilsyntetickos� a analytickos� akodvapóly

transparentnostivyjadreniajazykovéhoobsahu.Túto tézuilustrovalnapríkladevývoja týchto

foriem z latin� iny do rôznychrománskychjazykov.Nakoniecpredstavilaj istú dynamizáciu

v teórii lingvistickej typológie na príklade jazykových stratégií v geneticky príbuzných

jazykoch (vä� šina sú� asných európskychjazykov) a geneticky vzdialenejšíchjazykoch,

tvoriacich tzv. Sprachbunde – jazykový  zväz (balkánsky, mezoamerický).

Poprvýchtrojdielnychcyklochprednášoknasledovalijednotlivéprednáškydomácich

lingvistov z Ústavu formálnej a aplikovanej jazykovedy.

PríspevokJarmily P a n e v o v e j Valencyand FunctionalGenerativeDescription

bol zameraný,ako sám názov napovedá,na predstavenievšeobecnýchprincípov teórie

funk� néhogeneratívnehoopisu.Táto teória je nielensilným explika� ným prístupomv rámci

teoretického opisu � eštiny, ale ako formalizovaný systém aj vhodným podložím

automatickéhospracovaniajazyka. Funk� ný generatívnyopis sa zakladána závislostnej

syntaxi, kde za stredvety sa považujesloveso,a autorkasa aj preto zameralana pojem

valencie ako k � ú� ový pojem tejto teórie. Prednášate� ka opísala kritériá odlíšenia medzi

valen� nými pozíciami(valencyslots),ako sú napr.obligatórne � leny (adjuncts),a vo� nými

� lenmi (freeadjuncts),akosúnapr.modifikácie.Taktiežpredstavilaniektoréotvorenéotázky,

ktoré vznikli v procese syntaktickej anotácie Pražského závislostného korpusu.

Do oblasti teórie diskurzu nás uviedla prednáškaEvy Haji � ovej Topic-Focus

Articulation and Discourse Patterns. Mala tri hlavné témy: 

1. informa� ná štruktúra vety: východisko – jadro  výpovede (Topic-Focus Articulation, TFA).

Pri tejto téme bola predstavenásémantickárelevancia tohto teoretického prístupu,

znázornenéjazykové prostriedky vyjadrenia informa� nej štruktúry vety v rôznych

jazykoch a  jej reprezentácia vo formálnom opise jazyka; 

2. TFA v anota� nej schéme Pražskéhozávislostnéhokorpusu (PZK). Prednášate� ka

predstavilatri úrovneanotáciePZK: morfologickú,analytickú � iže povrchovosyntaktickú

a h� bkovo syntaktickú (tektogramatickú),ktorá zaznamenávaaj základné vlastnosti

informa� nej štruktúry vety, a 

3. vz� ahy medzi informa� nou a diskurzovou štruktúrou výpovede.V tejto téme autorka

uviedla pojmy: zásoba zdie� aných vedomostí (stock of shared knowledge, SSK) a

hierarchia aktivácie elementov SSK.

Petr S g a l l sa vo svojej prednáškevrátil k známym pojmom pražského

štrukturalizmucentraa perifériejazykovéhosystému(Thecoreandperipheryof languagein
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linguistic description), ktoré umiestnil v kontexte pojmu prízna� nosti (markedness).

Hlavnými hypotézami jeho prednášky boli: 

1. prototypické prostriedky  vyjadrenia gramatických hodnôt sú morfémy; 

2. interaktívny charakterjazyka spolu s informa� nou štruktúrou vety (TFA) konštituujú

aspekt syntaktickej štruktúry; 

3. závislostnásyntaxsazdáby� nevyhnutnou,jej elementysú prítomnévo vä� šineopisných

prístupov(Lexical FunctionalGrammar,HeadDriven PhraseStructure,X-bar teória,teória

THETA rolí); 

4. každájazykováúrove� má svoju vlastnúsyntax:syntax,sémantikaa pragmatikanie sú

tromi úrov� ami jazykového systému; 

5. jazyk akosystémspracovaný� u� mi by samal odlišova� v komunika� nompoužitíod jeho

kognitívnych vrstiev; 

6. h� bkovásyntaxsamá odlišova� od morfológie,kým prvá sazobrazujev podobevetných

„stromov“, druhá má podobu re� azca; 

7. kým centrumjazykasadá opísa� ako systéms relatívnejednoduchýmdruhomzákladnej

vzorky, ve� ké a komplexnéperiférnedoménymusiaby� opísanépravidlami rozli � ného

stup� a špecifickosti s nejasnými hranicami.

PrednáškaLibuše D u š k o v e j The Prague School Conceptof Centre and

Peripheryin theContextof Similar ApproachesAbroadbolav podstatevymenovanímobsahu

jednotlivýchzväzkovprácPražskéholingvistickéhokrúžku (Travauxdu Cerclelinguistique

de Prague)s podrobnejšoucharakterizáciouzväzkov, v ktorých sa vyskytuje problematika

centra a periférie jazykového systému.

Prvý prednáškovýtýžde� uzavrelpo� íta� ový lingvista Jan H a j i � s príspevkom

From Text corpus to structural annotation. Predstavilv � om základnépojmy po� íta� ovej

lingvistiky (lematizácia, tokenizácia, automatická morfologická a syntaktická analýza) a podal

preh� ad anota� ných metódna troch úrovniachanotáciekorpusu:morfologickej, povrchovo

syntaktickeja tektogramatickej(h� bkovo syntaktickej).Vychádzalhlavnezo skúsenostipri

budovaní � eského národného korpusu a Pražského závislostného korpusu.

Po víkendovejprestávkeprednáškovýtýžde� otvoril RobertF r a n k (JohnHopkins

University).Jehoprednáškovýcyklus TheConstructionof SyntacticStructure:Grammarbol

zameraný  na oblas�  generatívno-transforma� nej syntaxe. 

PrednáškyFredericka J e l i n k a, taktiež jednéhozo stálych prednášate� ov na

Mathesiovýchd� och, boli ur� ené skôr matematickyorientovanýmodborníkom v oblasti

po� íta� ovej lingvistiky. Predstavilv nich jazykovémodelynaautomatickérozpoznávaniere� i

4



Alexander Horák: Mathesiovské semináre

(Languagemodellingfor speechrecognition). Úlohou takéhotojazykovéhomodelu,ktorý je

sú� as� ou rozpoznáva� a re� i, je ur� i � apriórnu pravdepodobnos� všetkýchpredstavite� ných

výpovedí. Existujú tri typy jazykových modelov: 

1. n-gramový (predvída slovo, ke�  pozná predchádzajúcich n-1 slov); 

2. štruktúrny (predvída slovo na základe gramatickej analýzy predchádzajúcich slov) a 

3. neurálny (predvída slovo pomocou umelých neurálnych sietí). 

V sú� asnostije všeobecnýmštandardomtrigramový model, ktorý predvídaslovo na

základedvochpredchádzajúcich.V rámcidiskusiesaotvorila aj problematikaautomatického

odhadu  štatistických parametrov, determinujúcich výkonnos�  modelu z textových dát.
�

astými prednášate� mi na Mathesiovských d� och sú aj Barbara  P a r t e e  (Univerzita

v Massachusets)a Vladimir B o r s c h e v (Univerzita v Massachusetsa Ruskáakadémia

vied).Témouich trojdielnehokurzunasedemnástomMathesiovskomsemináribolaštruktúra

a interpretáciaposesívnychkonštrukciív rámciformálneja lexikálnejsémantiky(Formal and

Lexical Semantics:The Interpretation of Possesives). Hlavnými teoretickými otázkami,

ktorých sav prednáškachdotkli, bola „súhra“ lexikálnej a kompozi� nej sémantiky,„diatéza“

substantív,úlohagenitívnychkonštrukciíakomodifikátorova miesto„sémantickýchdruhov“

(semanticsorts)a „ontologickýchaxióm“ (ontologicalaxioms)v normálneja metonymickej

interpretácii genitívnych konštrukcií.

Na prednášku Evy Haji� ovej z predchádzajúceho týžd� a  obsahovo nadviazal Hans 

K a m p (Univerzitav Stuttgarte)v prednáškovomcykle Representation,Computationand

Exploitationof InformationStructure. Pohybovalsa v oblasti sémantiky,pragmatiky,teórie

diskurzu a informa� nej štruktúry vety. 

Greville C o r b e t (Univerzita v Surrey) sa vo svojich prednáškachvenoval

problematikezhody z typologickéhoh� adiska.Snažil sa na� rtnú� isté spolo� né východisko

pre rôzne doterajšielingvistické poh� ady na charakterzhody. Uplatnil pritom pojem tzv.

kánonickejzhody, vymedzenejna základenieko� kých kritérií, ako prototypický model, od

ktorého sa iné prípady zhody vo vä� šej alebo menšejmiere môžu odlišova� . Vo svojom

prístupevymedzil termíny:controller (determinujúci� len zhody),target (determinovaný� len

zhody), domain (syntaktické okolie, v ktorom sa zhoda nachádza),features (gramatické

vlastnostiv ktorýchnastávazhoda),conditions(faktory, ktoréovplyv� ujú zhodu,alesamyju

netvoria).Pod� a charakterutýchto elementovvytvoril typológiu kánonickýchaž exotických

zhôd na príkladoch z rôznych jazykov. 

SedemnásteMathesiovskédni po dvoch prednáškovýchtýžd� och uzavrelapríhovorom

riadite� ka CentraViléma MathesiaEva Haji � ová, ktorá saspolus predsedomvedeckejrady
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Petrom Sgallom a koordinátorkouLibušou Brdi � kovou ve� kou mierou pri � inila o � alší

vydarenýro� ník tohto podujatia.Bol nielenobsahovorôznorodýa prednáškovokvalitný, ale

aj organiza� ne ve� mi dobrezabezpe� ený. Ne� udo, že Mathesiovskédni sú zaradenémedzi

špi� kové vedeckékonferenciev Európe(High Level ScientificConferences).Každýú� astník

mal možnos� odnies� si z nich cennúintelektuálnuskúsenos� , písomnépodklady– handouty

prednášoka množstvo nových odborných kontaktov. V � echáchsa tak ustálila tradícia

atraktívnehovedeckéhostretnutia.Bolo by zaujímavépouvažova� o budovanítakejtradícieaj

u nás.

Alexander Horák
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