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Obsah práce
Předložená práce detailně zkoumá problematiku elipsy v přirozeném jazy-
ce. Hlavní důraz je přitom kladen na její identifikaci, nikoliv na podmínky
či příčiny jejího vzniku. Kritéria pro rozhodování, zda v daných případech
jde o elipsu či nikoliv, jsou přitom podána striktně na základě gramatiky.
Jednotlivé typy elipsy jsou detailně rozebrány a pro každý typ je rovněž
popsáno, jakým způsobem je zachycován v Pražském závislostním korpu-
su (PDT) 2.0, případně dalších pražských závislostních korpusech. Některé
způsoby zachycení elipsy přitom práce kritizuje a navrhuje způsoby alter-
nativní. V závěru práce je přístup pražských závislostních korpusů k elipse
porovnán s přístupem v americkém Penn Treebanku (PTB), který k za-
chycení syntaktických vztahů používá složkové stromy. Práce je bohatá na
příklady, často též doprovázené tektogramatickými stromy, které ilustrují
popisované jevy a anotační pravidla.

Práce je přehledná a psaná srozumitelně, svým rozsahem vyčerpávající.
Doplňuje ji čtyřstránkový seznam použité literatury.

Přednosti práce
Předložená práce navrhuje v bohemistické tradici nový způsob nahlížení
elipsy. Kritéria její identifikace a její popis jsou oproti dřívějším pokusům
přísně formální.

Kapitoly popisující anotaci PDT vnášejí pořádek do anotačních pravi-
del pro doplňované uzly. Neexistence tohoto rámce, resp. pouze intuitivní
chápání elipsy v době vzniku anotačních pravidel vedly v některých přípa-
dech k rozhodnutím, která jsou s ostatními nekonzistentní. Práce navrhuje
přizpůsobení těchto pravidel obecnému rámci.

Část II popisující speciální případy elipsy je z teoretického hlediska velmi
zajímavá, protože popisované jevy nebyly dosud z hlediska elipsy výrazněji
zkoumány.

Zajímavé je také srovnání složkového a závislostního přístupu k elipse
v závěrečné části.

Dizertace je vypracována pečlivě, srozumitelnost výrazně zvyšuje množ-
ství příkladů a obrázků.
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Problematická místa a otázky
Po formální stránce nelze práci téměř nic vytknout. Několik nezávažných
nepřesností se v ní však vyskytuje:

• V úvodu kapitoly 9 (str. 83) by si popisy morfologické a analytické
roviny zasloužily poznámku, že byly ručně anotovány jen v případě
PDT, v ostatních korpusech nikoliv.

• V úvodu 10. kapitoly (str. 87) je zjednodušený pohled na vztahy mezi
anotačními rovinami. Vztah mezi rovinou slovních forem (w) a ro-
vinou morfologickou (m) nemusí být vždy typu 1:1 (opravy chybné
tokenizace, stažená slova jako „nač“, apod.), vztah mezi rovinou ana-
lytickou (a) a tektogramatickou (t) kromě uvedených typů 1:1, 1:0 a
0:1 může být i typu M:N, kde M a N jsou celá čísla. Slovo „nač“ se
navíc objevuje v obrázku 12.7 na str. 109.

• Popis technického řešení odkazů mezi rovinami (str. 89) je zjednodu-
šen: chybí zmínka o tzv. prefixu, tj. části odkazu typu PMLREF před
značkou #.

• Na str. 97 a dále je popisován návrh úplného propojení t-roviny a a-
rovinou. V případě čárek by možná stálo za zmínku, že jediná čárka
často ve větě zastupuje čárek několik, resp. plní několik funkcí, např.
poslední čárka ve větě Petr si koupil knihu, kterou viděl ve výloze, i
když ji nepotřeboval. jednak ukončuje vztažnou větu, jednak otevírá
větu přípustkovou.

• Na str. 111 se říká, že dosah negace v příkladu je část věty všemu, co
je spojeno s papírem. Podle obrázku 12.11, na němž negace stojí vlevo
od svého rodiče (slovesa „vyhýbat se“), to však vypadá, že v dosahu
negace je i sloveso s celým svým podstromem.

• Na str. 119 se tvrdí, že

Mezi rovinami nemůže nastat případ, ve kterém by nějaký a-
uzel byl z pohledu tektogramatické roviny hodnocen zároveň
jako a-lex-uzel a a-aux-uzel.

To je ovšem opět velké zjednodušení. Jen v trénovacích datech PDT
nastává tento případ několikrát pro haplologické „se“, které má funkci
jak objektu jednoho slovesa, tak části reflexiva tantum slovesa jiného:
„Dobře jsme se znali a často i shodovali v názorech.“, „abyste si osvěžili
či osvojili techniku“, „trojice se rozhodla neholit“, „ve 25. minutě si
pokusil vymodlit penaltu“, „na několika místech si lze nasadit sluchátka
a poslechnout hudbu“, „Dubček se spíše omlouval než vymlouval“.
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• Na str. 128 se tvrdí, že slovo „dvoj“ dostává v PDT tag
X--------------. Tag pro neznámé slovo má ve skutečnosti na dru-
hé pozici znak @, ale na ručně anotované morfologické rovině se tento
tag pouze jednou chybně u slova „A“. Např. slovo „dvoj“ dostává tag
A2--------A----.

• Obrázek 17.8 na str. 155 je chybný, což plyne i z jeho popisu na před-
chozí straně. Uzel #Cor patří pod sloveso „call“, nikoliv „condemn“. Je
však možná, že i toto sloveso má mít nějaký patient.

• V části II (Speciální případy elipsy) se tvrdí, že větu „Chaloupka je
jako dlaň.“ je možné interpretovat na pozadí věty „Chaloupka je stej-
ná, jako je dlaň nějaká.“ (příklad (91)). Taková povrchová věta by
však byla mluvčími češtiny jistě hodnocena přinejmenším jako zvlášt-
ní. Existují nějaké důvody, proč je vhodné předpokládat v hloubkové
struktuře takové množství přidaných uzlů, když k jejich plné realiza-
ci nikdy nedochází? Jinými slovy, nedaly by se některé věty vysvětlit
jednodušeji bez pomoci elipsy, popř. za pomoci nějakého jiného jevu?

V práci je také několik překlepů či typografických chyb. Jejich počet
vzhledem k rozsahu práce však není závažný:

• str. 1 „zdei“

• str. 2: opakované „se“: „se zamýšlíme se“

• str. 21„vlastnostech slov, které“: má být „která“

• str. 25 „a v pátém Němec ∆ Hecht“: nepatří ta ∆ trochu jinam?

• str. 29 „∆jen“: chybí mezera

• str. 32 „Valenční doplnění (subjekt) . . . je v závazně referenčně totožný
. . . a je nevyjádřitelný“: špatně shoda

• str. 38 „je však otázkou zda sama paralelní struktura dvou klauzí je“:
chybí čárka

• tamtéž „Případy, které jednoznačně nelze hodnotit jako případy elipsy
textové zařazujeme“: chybí čárka

• str. 43 „(srov. i příklady Grepla a Karlíka na neshodné doplňky“: ne-
ukončená závorka

• str. 57 „pracoval ve jinou dobu“: chybná vokalizace

• str. 61 „zatímco příklad (69) můžeme hodnotit, jak na pozadí věty
v příkladu (70), tak v příkladu (71).“: nadbytečná čárka
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• str. 83 „Rozdíly mezi teorii funkčního generativního popisu a anotací“:
má být „teorií“

• tamtéž „na třech antočních“: má být „anotačních“

• str. 91 „(hlavním atributem je zde t lemma“: neukončená závorka

• str. 92 „pro hodnotu atributu t Lemma“: chybná kapitalizace

• str. 97 „Kompozita, ve kterých je mezi spojenými slovy determinační
vztah jako v příkladu C-dur je část C- reprezentována“: chybí čárka,
má být „V kompozitech“ (nebo podobně)

• tamtéž „Jde více méně o pravidla technického rázu (. . . ), vyvolané
tím“: vyvolaná

• str. 125 „Fakt, že jde dohromady o jednu významovou jednotku je
naznačen“: chybí čárka

• str. 130 „pří textové elipse“: má být „při“

• str. 137, stejně i str. 166 „daleko více prázdných míst (které jsou. . . “:
má být „která“

• str. 148 a okolo „NP-210“: asi by bývalo bylo lepší dělat mezeru před
formou (dobře je (26) na str. 153)

• str. 153 „behere“: má být „be here“

• str. 154, podobně str. 157 „je v PBT doplněn“: má být „PTB“

Závěr
Autorka v předložené práci prokázala, že dokáže samostatně tvořivě a vědec-
ky pracovat a řešit složité problémy z oblasti reprezentace přirozeného jazy-
ka. Doporučuji, aby práce byla přijata jako disertační a aby Matematicko-
fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze udělila po ukončení disertačního
řízení Marii Mikulové titul Ph.D.

Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D.
Karlova Univerzita v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta
Ústav formální a aplikované lingvistiky
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