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Cílem práce bylo vytvo°it rámec pro popis slovních tvar· £eského
jazyka, tzn. p°esn¥ de�novat kategorie, které se k popisu pouºívají, a
stanovit pravidla, podle kterých se slovním tvar·m p°i°azuje jejich zá-
kladní tvar, £ili lemma. Tam, kde to je moºné, pouºíváme zavedených
a od·vodn¥ných lingvistických popis·, ob£as jsme v²ak v zájmu jed-
noduchosti a jednozna£nosti popisu odhlédli od lingvistických hledisek
a pouºili lingvisty neoblíbené �technické� °e²ení.

Nezabýváme se tedy konkrétními �sloví£ky�. Navrhujeme systém,
který nejen umoºní p°esný popis pravidelných morfologických jev·, ale
bude schopen konzistentn¥ pojmout i výjimky.

Úvodní de�nice

Na za£átek uvedeme základní termíny, které pouºíváme k popisu £eské
morfologie, nebo´ jejich interpretace v¥t²inou není jednozna£ná.

Slovo je °et¥zec písmen, který je na za£átku i na konci ohrani£en
odd¥lova£em.

Slovní tvar je slovo, které má význam.1

Lemma je základní slovní tvar. Ve slovnících se pouºívá jako slov-
níkové heslo.

V²echny slovní tvary, které lze vytvo°it z jednoho lemmatu pomocí
sklo¬ování, £asování nebo stup¬ování (obecn¥ ohýbání), tvo°í para-
digma. M·ºeme také °íci, ºe paradigma je mnoºina slovních tvar·,
které náleºejí danému lemmatu. Do paradigmatu zahrnujeme i nespi-
sovné (nekodi�kované) slovní tvary.

Morfologická kategorie je vlastnost slovních tvar·.

Morfologickou kategorii, která popisuje mnoºinu slovních tvar·, bu-
deme nazývat relevantní morfologickou kategorií této mnoºiny.

Morfologická zna£ka je °et¥zec znak·, který kóduje hodnoty v²ech
relevantních morfologických kategorií pro n¥jaký slovní tvar n¥jakého
lemmatu. Hodnoty morfologických kategorií popisují slovní tvary, proto
m·ºeme i o morfologické zna£ce °íci totéº.

Lemmatizaci chápeme jako zobrazení λ z mnoºiny slovních tvar· S
do mnoºiny lemmat L. Zobrazení λ obecn¥ nep°i°azuje jediné lemma,
ale mnoºinu lemmat: λ: S → 2L, kde 2L ozna£uje mnoºinu podmno-
ºin mnoºiny L. Kaºdému slovnímu tvaru p°i°azuje zobrazení λ alespo¬
jedno lemma. P°ípady, kdy toto zobrazení není jednozna£né, nejsou
v £e²tin¥ °ídké (nap°. λ(pekla) = {peklo, péci}). Je to zp·sobeno vyso-
kou slovn¥druhovou a morfologickou homonymií £eského jazyka.

1Úvahy nad významem slova �význam� jsou mimo rámec této práce.



Krom¥ homonymie jsou p°i lemmatizaci problematické je²t¥ vari-
anty. Vezm¥me si nap°. slovní tvary diskuze a diskuse. Máme je analy-
zovat jako dv¥ r·zná lemmata, nebo varianty lemmatu jednoho?

Ideální by bylo, kdyby lemma vºdy odpovídalo slovnímu tvaru, ale
kdyby se zárove¬ v²echny varianty jednoho lemmatu sdruºily, aby se
daly nap°íklad snadno vyhledat v korpusech. Toho lze dosáhnout za-
vedením konceptu vícenásobného lemmatu. Vícenásobným lemmatem
z na²eho p°íkladu je dvouprvková mnoºina {diskuze, diskuse}. Prvk·m
této mnoºiny budeme °íkat variantní lemmata.

Pro vícenásobné lemma de�nujeme je²t¥ tzv. roz²í°ené paradigma

jako sjednocení paradigmat jednotlivých variantních lemmat.
Vícenásobné lemma jakoºto mnoºina lemmat p°i°azená jednomu

slovnímu tvaru poslouºí i v p°ípad¥ sloºenin, u nichº není moºné p°iro-
zen¥ jednozna£n¥ a jednodu²e zavést základní slovní tvar. Pro sloºeniny
tedy de�nujeme vícenásobné lemma pon¥kud odli²n¥:

Vícenásobné lemma sloºeniny je mnoºina lemmat jednotlivých
sloºek sloºeniny.

Klí£ovými termíny pro ná² popis systému morfologie jsou: slovní
tvar, lemma, morfologická zna£ka. Z toho konkrétn¥ vyplývá, ºe se ne-
zabýváme víceslovnými výrazy.

Kaºdý slovní tvar by m¥l být jednozna£n¥ popsán svým lemmatem
a morfologickou zna£kou. Tomuto poºadavku °íkáme Zlaté pravidlo

morfologie. D·vod, pro£ v sou£asných systémech není vºdy spln¥no,
spo£ívá zejména v nekonzistentním zpracování variant. Existují mno-
ºiny slovních tvar· (v¥t²inou jde jen o dvojice), které jsou popsány
stejným lemmatem a stejnou morfologickou zna£kou. Kv·li nejedno-
zna£nému vymezení pojm· varianta a dubleta v literatu°e zavádíme
obecn¥j²í pojem mutace.

Mutace jsou takové dvojice slovních tvar·, které mají stejné lemma
a které nelze rozli²it hodnotou ºádné jiné morfologické kategorie. Ji-
nými slovy jsou to takové dvojice slovních tvar·, pro které mají v²echny
morfologické kategorie stejnou hodnotu.

S pouºitím termínu mutace m·ºeme p°eformulovat Zlaté pravdilo
morfologie a schematicky ho znázornit takto:

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

Mutace

Pojem mutace je ²ir²í neº varianta, mezi mutace °adíme totiº nejen va-
rianty (v obvyklém významu), m·ºeme mezi n¥ za°adit nap°. i dvojici
vokalizované a nevokalizované p°edloºky, které se za varianty nepova-
ºují. Také rozdílné tvary osobních zájmen, nap°. jeho, ho, n¥ho, n¥j,
jej nejsou pravými variantami, p°estoºe hodnoty v²ech jejich klasických



morfologických kategorií jsou stejné. V takových p°ípadech bychom sice
mohli zavést nové kategorie se speciální sadou hodnot, které uvedené
tvary rozli²í (tak to ud¥lali nap°. pro polský korpus IPI PAN), ale
zavedení kategorie Mutace umoºní vy°e²it tento problém pro v²echny
podobné p°ípady najednou.

Mutace mohou být dvojího typu, p°i£emº jeden nevylu£uje druhý:

• globální mutace týkající se celého paradigmatu, tj. v²ech slov-
ních tvar·,

• �ektivní mutace týkající se jen n¥kterých tvar· daného para-
digmatu.

Globální i �ektivní mutace se mohou kombinovat. Globální mutace
mají vícenásobné lemma a projevují se ve v²ech tvarech p°íslu²ného
paradigmatu. Navíc mohou mít jednotlivé tvary je²t¥ �ektivní mutace.
V p°íklad¥ {diskuse, diskuze} jsou to nap°. tvary pro 7pl: diskusemi,

diskuzemi, diskusema, diskuzema, projevující se jako globální mutace
s�z a �ektivní mutace emi�ema.

Hodnoty kategorií Globální mutace a Flektivní mutace zavá-
díme nezávisle na jakémkoli hodnocení. Nevyjad°ují tedy, jak je zvykem
u variant, stylový ani ºádný jiný p°íznak, nebo´ tato hodnocení jsou
velmi subjektivní. Morfologický slovník by m¥l být na subjektivních
názorech jednotlivých badatel· nezávislý. Z toho d·vodu bychom se
nem¥li snaºit hodnoty morfologických kategorií, tedy ani mutací, jak-
koliv hodnotit. Jediným jejich smyslem je odli²it slovní tvary, které
mají stejný morfologický popis.

Kategoriím Flektivní mutace a Globální mutace tedy p°i°azu-
jeme nezávislou sadu hodnot, prostou jakéhokoli hodnocení. Pomocí
t¥chto hodnot se snaºíme vyjád°it obecné vlastnosti mutací. Nejb¥º-
n¥j²í dvojice hodnot obou kategorií uvádí následující tabulka. Z uve-
dených p°íklad· vidíme, ºe tyto hodnoty se mohou týkat nejr·zn¥j²ích
typ· slovních tvar· (v p°ípad¥ FMU) i celých paradigmat (v p°ípad¥
GMU).

Hodnoty Vysv¥tlení P°íklad
pust¥j²í � pust²í

D � K del²í � krat²í (po£et písmen) ská£eme � ská£em

vracejí � vrací

musím � musim

zav°íno � zav°enod � k dlouhá � krátká (samohláska)
tráv � trav

salón � salon

vla²tovka � vlas´ovka
t � m tvrdá � m¥kká student � ²tudent

mazám � maºu

Krom¥ v²eobecných hodnot z tabulky existuje celá °ada mutací ty-
pických pouze pro n¥které kombinace hodnot morfologických kategorií,
nebo jen pro n¥která lemmata.



Kategorie Flektivní mutace ani Globální mutace nezahrnujeme
do morfologické zna£ky. Vy£le¬ujeme je jako dal²í, speciální atributy
popisu a souhrnn¥ jim °íkáme Mutace. V rámci této kategorie lze li-
bovoln¥ kombinovat jednotlivé typy mutací, globálních i �ektivních.
Kaºdý slovní tvar je tedy jednozna£n¥ popsán hodnotami svého lem-
matu, morfologické zna£ky (bez mutací) a hodnotou kategorie Mutace.
Takto lze zachytit obrovské mnoºství kombinací jednotlivých mutací.
Vyhneme se tím také jednomu z obvyklých poºadavk·, totiº stanovení
�základní mutace�, která by m¥la být nejb¥ºn¥j²í, coº je ov²em v¥t²inou
velmi t¥ºké stanovit.

Kód, který zaznamená hodnoty kategorie Mutace, zapí²eme pomocí
regulárního výrazu takto:

MUT = F.+G.+

Znaky zapsané na míst¥ te£ky za písmenem F kódují typy �ektivní
mutace, znaky za G typy mutace globální.

Morfologické kategorie

Morfologické kategorie také d¥líme na globální a �ektivní:

Globální morfologická kategorie je taková kategorie, jejíº hod-
nota je stejná pro celé paradigma. Jsou to:

• Slovní druh � POS
• Poddruh � SUB
• Funkce � FCE
• Vid � ASP
• Zkratka � ABR
• Globální mutace � GMU

Flektivní morfologická kategorie je taková kategorie, jejíº hod-
noty se pro jednotlivé slovní tvary jednoho paradigmatu li²í. Jsou to:

• Rod � GEN
• �íslo � NUM
• Duál � DUA
• Pád � CAS
• Osoba � PER
• Stupe¬ � DEG
• Negace � NEG
• Slovesný tvar � VRB
• Jmenný tvar p°ídavných jmen � NOM
• Stupe¬ intenzity slovesného d¥je � INT
• Typ sloºeniny � CMP
• Flektivní mutace � FMU



Netradi£ní °e²ení n¥kterých kategorií a jejich hodnot

Slovní druh

Zavádíme 3 nové hodnoty:

• cizí slovo pro popis cizích slov objevujících se v £eském textu,
• pre�xový segment pro popis neúplných slov typu t°í aº £ty°pro-

centní,
• sloºenina pro popis slovních tvar· o¬, za£, koliks, skákalas apod.

Funkce

Tuto kategorii jsme zavedli po vzoru brn¥nského systému pro vyjád°ení
dvojí charakteristiky zájmen, £íslovek a zájmenných p°íslovcí. Hodnoty
kategorie Funkce se kombinují s hodnotami kategorie Poddruh, £ímº
umoº¬ují p°ehledný popis t¥chto skupin lemmat. Hodnoty kategorie
Funkce jsou:

• U: ur£itá (v²echna osobní zájmena, ur£ité £íslovky, tady, te¤,...)
• N: neur£itá (n¥kdo, £ísi, n¥kolik, n¥kdy,...)
• Z: záporná (nikdo, ni£í, nijak,...)
• T: tázací (kdo, £í, kolik, kde,...)
• V: vztaºná (kdo, £í, jenº, kdy,...)
• S: zvratná (se, si, sob¥, sebe, sebou)

Duál

Kategorie Duál se v sou£asném praºském systému projevuje jako hod-
nota kategorie �íslo. Vy£le¬ujeme ji jako samostatnou kategorii proto,
aby se p°i dal²ím zpracování lépe zachycovala shoda s tzv. duálními
slovy (o£i, u²i, nohy, ...) a duálními koncovkami adjektiv v 7pl.

Osoba

Mezi tradi£ní hodnoty kategorie Osoba za°azujeme hodnotu novou, a
to vykání, nebo´ její absence v sou£asných systémech p·sobí zna£né
potíºe na dal²ích rovinách popisu.

Stupe¬

I v této kategorii p°idáváme novou hodnotu pro popis tvar· typu sebe-

krásn¥j²í, sebekrásn¥ji. Tato slova za°azujeme do paradigmatu lemmatu
krásný.



Slovesný tvar

Tato kategorie se trochu podobá brn¥nské kategorie Mod pro popis
slovesných tvar·. Její hodnoty jsou:

• P: indikativ prézentu (kolíbá)
• B: budoucí £as (ponese, bude)
• F: in�nitiv (otev°ít)
• I: imperativ (pe£)
• L: p°í£estí £inné (strouhal)
• T: p°í£estí trpné (zav°en)
• K: kondicionál (aby, kdyby, by)
• p: p°echodník p°ítomný (starajíc)
• m: p°echodník minulý (vstoupiv)

Nemusíme nyní zavád¥t kategorie £asu, zp·sobu ani slovesného rodu.
Na této kategorii je neobvyklé to, ºe se netýká výhradn¥ sloves. Má-

li n¥jaký slovní tvar hodnotu �trpný rod�, popisujeme ho jako jmenný
tvar p°ídavného jména a jako takovému mu p°i°azujeme slovní druh
p°ídavné jméno. To, ºe se jedná o slovesné pasivum, je vyjád°eno práv¥
hodnotou T kategorie Slovesný tvar.

Také hodnota K �kondicionál� se netýká sloves. �ádný slovesný
slovní tvar sám o sob¥ podmín¥nost nevyjad°uje. Ta se dá vyjád°it
pouze pomocí £ástice by nebo spojek aby, kdyby, v£etn¥ jejich £aso-
vaných tvar·. Proto i hodnotu �kondicionál� mají pouze uvedená t°i
lemmata.

Jmenný tvar p°ídavných jmen

Tato kategorie popisuje jmenné tvary p°ídavných jmen, a to v£etn¥
slovesného pasiva. Má tedy kladnou hodnotu nap°. pro tvary mlád,

zav°ena, ukryt.

Stupe¬ intenzity slovesného d¥je

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

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



Dosadíme-li v tabulce místo X nap°. sloveso mávat, dostaneme sadu
nových paradigmat. Jako lemma jim v²ak p°i°azujeme nepre�govaný
tvar. Tedy nap°. tvaru rozmávat (se) p°i°azujeme lemma mávat. Slovní
tvary paradigmat s pre�xem proto musíme odli²it od slovních tvar·
bez pre�xu. K tomu pouºíváme práv¥ kategorii Stupe¬ intenzity
slovesného d¥je. Její název vyplývá z toho, ºe jednotlivá pre�govaná
zvratná slovesa je moºno s ur£itou tolerancí uspo°ádat podle intenzity
d¥je do posloupnosti nazna£ené v tabulce.

Typ sloºeniny

Tato kategorie se týká pouze nového slovního druhu �sloºenina�. Její
hodnoty jsou:

Hodnota Popis P°íklady
n zájmenná s. s lemmatem 2. sloºky on o¬, pro¬
c zájmenná s. s lemmatem 2. sloºky co o£, za£

t jediná zájmenn¥-slovesná s. to´

Z zkratková s. apod, OPBH

N slovesná s. s 1. sloºkou substantivní oknos, latinys

A slovesná s. s 1. sloºkou adjektivní p¥knéhos, zdravás

P slovesná s. s 1. sloºkou zájmennou komus, jehos

C slovesná s. s 1. sloºkou £íslovkovou koliks, p¥ts

V slovesná s. s 1. sloºkou slovesnou hráls, b¥halas

D slovesná s. s 1. sloºkou p°íslove£nou je²t¥s, v£eras

J slovesná s. s 1. sloºkou spojka kdyºs, nebos

T slovesná s. s 1. sloºkou £ástice sis, ses

S slovesná s. s 1. sloºkou sloºenina o£s, na¬s

V²em sloºeninám krom¥ zkratkových p°i°azujeme vícenásobné lemma.
V práci téº ukazujeme, ºe jednotlivé sloºky sloºeniny i hodnoty jejich
morfologických kategorií je moºno zahrnout do korpusových dotaz·,
takºe nap°. tvar jemus je moºno nalézt i p°i dotazu na v²echna zá-
jmena v 3sg, ale i p°i vyhledávání sloves.

Morfologický slovník

Morfologický slovník obsahuje záznamy o lemmatech a jejich paradig-
matech. Jednotlivé záznamy mohou být propojeny tzv. deriva£ními
odkazy, které jsou obousm¥rné, nevyjad°ují tedy jednosm¥rný vztah
(co vzniklo z £eho), ale pouze vzájemnou p°íbuznost slov. P°i praktic-
kém vyuºití odkaz· nap°. pro automatický p°eklad jsou totiº t°eba oba
sm¥ry.

Informace o paradigmatech jsou ve slovníku uloºeny v podob¥ vzor·.
Slovník nemusí zachycovat takové tvary, které lze pravideln¥ auto-

maticky vytvo°it, konkrétn¥ jde o negaci a stup¬ování. Zde sta£í jen
do vzoru zaznamenat, zda se negativní £i stup¬ované tvary mají tvo°it,
nebo ne.



K rozpoznání neznámých slovních tvar·, tedy takových, které nejsou
popsány v morfogickém slovníku, se pouºívá tzv. guesser. Popisujeme
pre�xový guesser, který na základ¥ známých p°edpon umí rozpoznat
neznámé tvary (nap°. eurookny) a p°i°adit jim správné lemma a mor-
fologické zna£ky. Post�xový guesser k tomu vyuºívá naopak slovní
zakon£ení.

Vzory

K popisu pravidelných paradigmat v morfologickém slovníku pouºí-
váme �ektivní a deriva£ní vzory. Formáln¥:

Flektivní vzor Ω je mnoºina trojic 〈s, M, F〉, kde s je °et¥zec,
M platná morfologická zna£ka a F �ektivní mutace. Nulová �ektivní
mutace se m·ºe z trojice vypustit.

�ekneme, ºe slovní tvar w s morfologickou zna£kou M a �ektivní
mutací F byl vytvo°en podle �ektivního vzoru Ω, jestliºe existuje trojice
〈s, M, F〉 ∈ Ω taková, ºe w = p·s pro n¥jaký °et¥zec p. Te£ka · je zde
i dále znak pro operaci konkatenace (z°et¥zení).

Jestliºe existuje °et¥zec p a �ektivní vzor
Ω = {〈si, Mi, Fi〉; i = 1...n},

pro který mnoºina {p · si; i = 1...n} tvo°í celé paradigma n¥jakého
lemmatu w̄, potom °íkáme, ºe lemma w̄ se ohýbá (sklo¬uje, £asuje
nebo stup¬uje) podle vzoru Ω. Flektivní vzor v²ak nemusí popisovat
celé paradigma, ale jen jeho podmnoºinu.

�et¥zec p nemusí mít ºádný gramatický význam, i kdyº ho £asto
má. M·ºe být kmenem, jeho £ástí, m·ºe obsahovat i celou nebo jen
£ást p°ípony, a samoz°ejm¥ m·ºe obsahovat i p°edpony. Z toho d·vodu
pro n¥j nemáme ºádné p°esné lingvistické pojmenování. Nazýváme ho
ko�x.

Ko�x je nejdel²í po£áte£ní °et¥zec, který sdílejí v²echny slovní tvary
popsané jedním vzorem.

Stejn¥ tak °et¥zce si, které vystupují v n¥jakém vzoru, nejsou (gra-
matické) koncovky. Práv¥ proto jim °íkáme vágn¥ zakon£ení.

Flektivní vzory rozd¥lujeme podle slovních druh·. Místo velkého
mnoºství vzor·, které popisují slovní zásobu, jsme zavedli pro kaºdý
slovní druh vzor· jen n¥kolik, zato parametrizovatelných. Pot°ebné
mnoºství vzor· nahrazujeme parametry, které jsou v²ak pro kaºdý
vzor jiné. Lze je snadno kombinovat tak, aby popsaly r·zné moºnosti
�exe vyskytující se v £eských paradigmatech. Parametry jsou zejména
vhodné pro popis �ektivních mutací slovních tvar·.

Stávající vzory, jak brn¥nské, tak i praºské, lze v¥t²inou pomocí
vhodn¥ zvolených parametr· p°evést na vzory nové.

Flektivní vzory jsou, podobn¥ jako v dosavadním praºském systému
vzor·, dopln¥ny o vzory umoº¬ující pravidelné tvo°ení slov odvozených.
Na rozdíl od praºského systému v²ak i zde zavádíme parametrizaci,
která umoºní volbu, které odvozeniny tvo°it a které ne.


