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Autor se v předložené disertační práci zabývá morfematickým vyjádřením jednotlivých 
povrchových větných členů vyjadřovaných substantivy; soustřeďuje se přitom na jejich 
kvantitativní analýzu založenou na korpusu současné psané češtiny.  
 
Obsah a členění práce 
Disertace sestává ze dvou rozsáhlých částí, dále z jednostránkového úvodu (s. 11), krátkého 
závěru (s. 187-188) a 31 položek citované literatury (s. 189-190).  

První část práce (s. 13-96) se zabývá přípravou syntakticky anotovaného korpusu, jenž je 
zdrojem dat pro frekvenční údaje o formách zkoumaných větných členů. Autor využívá 
morfologicky označkovaný korpus SYN2005; tento korpus automaticky syntakticky 
analyzuje pomocí tzv. MST parseru (statistického parseru využívajícího metodu Maximum 
Spanning Tree, MacDonald et al., 2005, trénovaného na datech Pražského závislostního 
korpusu (PDT), kap. I a II). Protože výstup tohoto nástroj vykazuje nezanedbatelné množství 
chyb, autor navrhl a implementoval 26 opravných pravidel (zaměřených zejména na opravy 
závislostní struktury a syntaktických funkcí u substantiv); popis těchto pravidel tvoří jádro 
první části práce, včetně vyhodnocení jejich úspěšnosti na rozsáhlých vzorcích dat (kap. III). 
V závěru autor krátce zmiňuje další možnosti opravného modulu (kap. IV.). 

Druhá část práce (s. 97-186) soustřeďuje frekvenční údaje o syntaktických funkcích 
substantiv a jejich možných morfematických formách. Autor pracuje s analytickými funkcemi 
definovanými v Pražském závislostním korpusu (kap. I.), sleduje jejich možné formy, dokládá 
na příkladech a kvantifikačně je vyhodnocuje (za velice přínosné pokládám též testy na 
obsáhlých vzorcích substantiv s jednotlivými formami, kap. II). Poslední kapitola této části 
(kap. III.) je věnována porovnání získaných kvantitativních charakteristik pro jednotlivé 
subkorpusy (beletrie, odborná literatura a publicistika).  
 
Hodnocení práce 
Jako hlavní přínos práce jednoznačně hodnotím návrh a implementaci opravného modulu pro 
automatickou syntaktickou analýzu. Navržená a implementovaná pravidla dokládají hluboké 
porozumění a vhled autora do problematiky automatické syntaktické analýzy češtiny založené 
na ručně psaných pravidlech (a autor tak zúročuje svoji dlouholetou práci na morfologické 
desambiguaci a na automatickém korektoru češtiny). Vysoce hodnotím zejména hybridní 
přístup autora – po základním zpracování vstupu statistickým parserem následuje modul 
sestávající z pravidel, která odhalují chybnou analýzu a případně realizují opravy syntaktické 
struktury, syntaktických funkcí a morfologických značek. Autor dokládá zvýšení úspěšnosti 
v řádech procent, předkládá přitom vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých pravidel jednak na 
vzorku dat z korpusu SYN2005, jednak na testovacích datech PDT (zajímavé je porovnání 
chybovosti pravidel různých typů, viz zejm. nejméně spolehlivé výsledky pravidel týkajících 
se předložkových skupin oproti pravidlům pro opravu celkové stromové struktury).  

V porovnání s tímto vysoce fundovaným a zajímavým přístupem k automatické 
syntaktické analýze působí následující část věnovaná frekvenčním údajům o formách 
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vyjadřujících jednotlivé syntaktické funkce poněkud ploše. I když i tato část je dobře 
zpracovaná a autor prokazuje erudici a vysoké porozumění problematice kvantitativni 
analýzy, postrádám porovnání výsledků se staršími pracemi, ať už jde o soubor forem pro 
jednotlivé syntaktické funkce substantiv (zejm. Šmilauer, Grepl-Karlík a další) či o práce 
kvantitativní lingvistiky (např. práce M. Těšitelové a jejího kolektivu). 

 
Hlavní slabinu práce ovšem vidím ve skutečnosti, že se autor nepokusil zasadit svou 

vlastní práci do širšího kontextu bohemistických prací věnovaných problematice 
syntaktických funkcí substantiv a možnostem jejich morfematického vyjádření. Práce 
postrádá úvod do problematiky, přehled dosavadních výsledků (alespoň pro češtinu), autor 
nepřihlíží k bohaté odborné literatuře věnované pojetí pádů v češtině a jejich syntaktických 
funkcí (např. Skalička, 1950; Hausenblas, 1958; Kořenský, 1972; Uličný, 1973; Bémová et al. 
1989), nemluvě o obecně lingvisticky pojatých pracích založených na různých přístupech 
k funkcím pádu (z českých jmenujme alespoň Nováka, 1974; Konečnou, 1960, 1969; 
Uličného, 1984). 

 Autor ve své práci přebírá systém (povrchové) syntaktické analýzy z Pražského 
závislostního korpusu – tato volba je jistě vhodná zejména vzhledem k existujícím nástrojům, 
nicméně postrádám (až na několik zmínek o odlišném přístupu Šmilauerově) diskusi o jiných 
přístupech k syntaxi. 
 

Práce je psána srozumitelným jazykem, s malým počtem překlepů a nekonzistencí (např. 
na několika místech chybné číslování příkladů, editační chyby vzniklé při změně formulací, 
v několika příkladech chyby ve vyznačených opravách neodpovídající popisu). U práce 
tohoto typu bych očekávala rozsáhlejší citovanou literaturu a důslednější odkazy v textu (u 
několika položek jsem našla nekonzistentní či neúplné citace). 
 
Připomínky, dotazy 
Autor pracuje s vlastními seznamy sloves/substantiv/adjektiv a jejich rekčními vlastnostmi, se 
seznamy apelativ, proprií, ustálených spojení, typických adverbiálních určeních apod. – 
takový postup může být přínosný, očekávala bych však na příslušných místech zmínku o 
existujících jazykových zdrojích (jež autor jistě dobře zná, např. slovník BRIEF, včetně 
citací) a zdůvodnění, proč se rozhodl pro vlastní řešení. 

Dále by mě zajímalo, v jakém pořadí se jednotlivá opravná pravidla uplatňují – z textu 
sice na několika místech vyplývá, že pravidla jsou deterministická a jejich pořadí pevně 
stanoveno, o tomto pořadí jsem ale nenašla explicitní informaci.  

Poslední dotaz se týká odhadu úspěšnosti opravných pravidel při optimálním nastavení 
použitého parseru (autor pracuje s nastavením s úspěšností kolem 77%, nejlepší popsaná 
úspěšnost pro tento parser natrénovaný pro češtinu dosahuje přesnosti (accuracy) 84%, Holan 
a Žabokrtský, 2005); přitom jakékoliv snížení chybovosti při přesnosti kolem 80% 
představuje velice ambiciózní úkol. 
 
Shrnutí a závěr 
Autor zejména ve svém popisu opravných pravidel dokazuje hluboký vhled do problematiky 
(automatické) syntaktické analýzy a do postupů kvantitativní lingvistiky. Předložená práce 
prokazuje koncepční přístup k řešené problematice, schopnost samostatné práce s rozsáhlými 
jazykovými daty a jejich automatickým zpracováním. S tím kontrastuje určitá nevyváženost 
práce, za podstatný nedostatek považuji chybějící zasazení do kontextu současných 
bohemistických prací a vyrovnání se s teoretickými přístupy k dané problematice. 

Skutečnost, zda přes uvedené výhrady práce splňuje nároky kladené na disertační práci, a 
tedy zda ji lze přijmout jako práci požadovanou pro udělení titulu Ph.D., nechť posoudí 

 2



komise na základě vystoupení disertanta při obhajobě práce. V případě kladného hodnocení 
komise nemám námitek proti udělení titulu Ph.D. 
 
 
Praha, 20. dubna 2012 
 
 

      doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. 
       Ústav formální a aplikované lingvistiky 

       MFF UK 
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