
Posudek diplomové pl'áce Jiřího Lebedy Morfematická struktura současné češtiny 
(Od lingvistické teorie k automatickému počítačovémll zpracování) 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem, které dlouhodobě stojí na okraji zájmu české 
(ale ne jen české) novodobé lingvistiky, současně však i tématem, které rychle nabývá na 
aktuálnosti v souvislosti s různými směry automatického zpracování textu, zejména pak 
s morfologickým značkováním jazykových korpusů. Jak naznačují už první dvě kapitoly 
práce, autor přistupuje k tomuto tématu s velkým rozhledem i nadhledem a s vědomím 
neobvykle širokých souvislostí jak jazykových (Sémiotické expozé na s. 21-28), tak 
mimojazykových (Exolingvální prolegomena na s. 10-20). O šíři základně, z níž autor 
vychází, svědčí i rozsáhlý seznam české i zahraniční literatury čítající bezmála tři sta položek, 
a to položek nikoli formálních, ale hojně citovaných. V souvislosti s uváděnou literaturou 
stejně jako v souvislosti s přehledem dosavadních výsledků a postupů lingvistické práce 
v oblasti morfematiky je třeba vyzvednout autorovu dobře zdůvodněnou kritičnost (viz např. 
poznámku 9 na s. 11, kritiku tvrzení o nezatíženosti korpusových výzkumů shrnutou do 
odstavce na s. 12 a 13 nebo komentář k tzv. morfologickému konkláve na s. 18). Autor 
celkově věnuj e velkou pozornost utřídění teoretického pozadí i dosavadních poznatků (činí 
tak zejména v kapitole 4 nazvané "Morfematická rovina a její jednotky v systému jazyka", 
zvláště pak v "Repetitoriu poznatků" na s. 48-59, v němž předkládá čtenáři vyčerpávající 
pi'ehled hlavních pojmú, termínů a deíinic). 

Ve stručném, avšak mnohostranně promyšleném návrhu efektivní morfematické 
syntézy (s. 130-138), do nějž široce pojatý text vyúsťuje, autor klade dúraz primárně na 
formalizaci (algoritmizaci). systematičnost a adaptabilitu. a do jisté míry pro svúj návrh hledá 
inspiraci i v ontogenetickém jazykovém vývoji (s. 16-17; v této souvislosti srov. i oddíl 
Morfém jako konstituent mentální reprezentace mysli na s. 29-33). Jedním z podstatných 
výsledkú Lebedovy koncepce. který zvlášť ocet\uji.je návrh notace umožt\ující formalizovaně 
a ekonomicky zachytit variaci a alternaci morfémú na jednotlivých pozicích ve slovních 
tvarech . .lde o notaci, která směřuje k vyčerpávajícímu mnohostrannému a jednoznačnému 
popisu morfematiky češtiny. o notaci. která počítá s možností definovat libovolný počet 
atributú pro každý morfém, a tedy například rozlišovat morfémy gramatické a slovotvorné, 
zachytit jejich hloubkové a povrchové funkce, odlišit spisovné tvary od nespisovných ap. Jak 
sám diplomant uvádí, využití takto pojaté a zpracované morfematické analýzy a syntézy by 
v praxi mohlo vést k výraznému zlepšení výsledků systémú pro analýzu a syntézu !'eči nebo 
pro automatickou kontrolu pravopisu, zčásti i kontrolu gramatiky aj. Z autorova konstatování, 
že "základem efektivní morfematické analýzy je systematicky zpracov[a]ný slovník. v němž 
jsou u každého jednotlivého morfému vyznačeny všechny údaje o podmínkách distribuce 
variant, resp. odkazy na alternující morfémy" (s. 135) je ovšem zřejmé, že si je dobře vědom 
ľaktu. že k uplatnění jeho morfematické analýzy a syntézy dojde jen tehdy. pokud takový 
slovník vznikne. Je třeba dodat, že by šlo o rozsáhlé, časově velmi náročné dílo, při jehož 
vzniku by se konkrétní aplikace diplomantových principú a teoretických východisek 
nepochybně často střetaly nejen s živou jazykovou realitou. ale přinejmenším i s částečnou 
vágností a nejednotností současných popisú české gramatiky a slovotvorby, v nichž má 
koneckoncú kořeny i řada konkrétních nedostatk\::t, které autor kritizuje LI dosavadních 
koncepcí v oblasti morfologické a morfematické analýzy. 

K předložené diplomové práci nemám žádné podstatné výhrady, jen konstatuji. že na 
některych místech by bylo vhodné uvést více explicitních vysvětlujících komentářů; bez nich 
není jasné ti'eba to. jak autor dospěl k některým kvantitativním charakteristikám (např. 
v jakém vztahu je údaj "celkový počet 63 676 hesel" na s. 127 k údajúm na s. 89nn.) nebo 
odkud autor čerpá údaje o počtu (částí) názvů obcí a měst, ulic, místních a pomístních jmen a 
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o počtu příjmení na s. 129 (například: oproti autorovu údaji "asi 186 tisíc mužských" příjmení 
udává archiv Ministerstva vnitra ČR pro rok 2007 počet 60 722 mužských příjmení. tedy 
počet, který se i při uvážení faktu. že jsou zde zaznamenána pouze příjmení s frekvencí vyšší 
než pět, zdá nepoměrně nižší než údaj v diplomové práci: srov. k tomu 
http.//apl[kace. mvcr. cz/arch iv 2008/sprava/in[ormat/ ce tnost/index. html#muzi). Formulace, 
které jsou mi poněkud nejasné, vedou ke třem otázkám, k nimž by se měl doktorand v rámci 
obhajoby vyjádřit: 

1. Co přesně autor rozumí nepochopitelnosti "vysoce variantní ( ... ) české flexe" (s. 12)? 
2. V jakém smyslu jsou přechodníky "nepravidelné tvary", jak vyplývá z formulací na s. 

31') 

3. Lze tradá (vzhledem k existenci případů jako tradadá, tádydádydá nebo tralala, 
doložených i v korpusu SYN) považovat za vhodný příklad jednomorfémového slova 
(s. 91)? - Tuto marginální a víceméně řečnickou otázku kladu spíš proto, abych 
připomněl, jak komplikované by v mnoha případech při tvorbě výše zmiňovaného 
systematického morfematického slovníku bylo dosáhnout konsensu lingvistů. 

Předložený text svědčí podle mého názoru jednoznačně o diplomantově pronikavém vhledu 
do zkoumané problematiky a daleko překračuje požadavky běžně kladené na diplomové 
práce. Jako takový ho doporučuji jak k obhajobě, tak k uznání za vhodný podklad k získání 
titulu PhDr. 

Navrhované hodnocení: výborně 

V Praze 7. září 2 O 1 O prof. Karel Kučera 


