
A
Beispiele der

Valenzwörterbücher-Artikel

Abbildung A.1: Wörterbuch der Valenz und Distribution deutscher Verben

Abbildung A.2: Kleines Valenzlexikon deutscher Verben
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Abbildung A.3: Verben in Feldern
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Abbildung A.4: Wörterbuch der Valenz etymologisch verwandter Wörter

Abbildung A.5: VALBU: Valenzwörterbuch deutscher Verben
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beleidigen

Aussprache:Aussprache:Aussprache:Aussprache: be'leidigen

Stammformen:Stammformen:Stammformen:Stammformen: beleidigt - beleidigte - hat beleidigt

Konjugationsmuster:Konjugationsmuster:Konjugationsmuster:Konjugationsmuster: schwach

 

1 beleidigen jemanden in etwas verletzen

1 beleidigen

Strukturbeispiel:Strukturbeispiel:Strukturbeispiel:Strukturbeispiel: jemand/etwas beleidigt jemanden/etwas mit/durch irgendetwas in etwas

Im Sinne von:Im Sinne von:Im Sinne von:Im Sinne von: jemand/etwas verletzt jemanden/etwas mittels irgendetwas in etwas; kränken.

Satzbauplan:Satzbauplan:Satzbauplan:Satzbauplan: KKKKsubsubsubsub , KKKKakkakkakkakk , (KKKKprpprpprpprp) , (KKKKadvadvadvadv)

Beispiele:Beispiele:Beispiele:Beispiele: (1) Mit dem Vorwurf des Plagiats hat der Kritiker ihn zutiefst in seiner künstlerischen
Ehre beleidigt.

(2) Die Beispiele dafür, wie ein Staatssystem seine Bürger belügt, unterdrückt, in ihrer
Würde beleidigt, sind in diesem Film gar nicht mehr zu zählen. (nach die
tageszeitung, 31.01.1991, S. 16)

(3) Herr Müller hat meine Mandantin mit Worten und Gesten beleidigt.

(4) Mit diesem Wahlplakat beleidigt die regierende Partei die Opposition.

(5) Er hat meine Religion, meinen Propheten, die Gesetze, nach denen ich lebe,
beleidigt. (nach Spiegel, 22/93, S. 240

(6) [Valenzreduktion] [Kprp als Kakk] Die Menschen reagieren unterschiedlich, wenn man ihren
Stolz beleidigt.

(7) [Valenzreduktion] [Kadv als Ksub] Diese abfällige Bemerkung hat ihn schwer beleidigt.

(8) [Valenzreduktion] Der unter Bitzen verfasste Text sollte niemanden beleidigen oder
verleugnen, vielmehr war es als Satire gedacht. (Diskussion: Bitzen, In: Wikipedia,
2011)

Belegungsregeln:Belegungsregeln:Belegungsregeln:Belegungsregeln: • • • • KKKKsubsubsubsub: NP im Nom/ProP im Nom/GWS

• • • • KKKKakkakkakkakk: NP im Akk/ProP im Akk/GWS

• • • • KKKKprpprpprpprp: in +Dat

(9) Der Angeklagte hatte behauptet, er habe seine Frau im Affekt getötet, nachdem diese
ihn in seiner Männlichkeit beleidigt habe. (Nürnberger Zeitung, 06.05.2010, S. 18)

• • • • KKKKadvadvadvadv: Mittel

 • • • • mit +Dat: geistiges Produkt/Handlung [häufig Sprachhandlung]

(10) Die Ausbürgerung des Autors wurde damit begründet, dass er mit seinen Texten
wiederholt die Würde des Staats und seiner Repräsentanten beleidigt habe.

(11) Mit diesem Zwischenruf hat der Angeklagte das Gericht beleidigt.

• • • • durch +Akk: Handlung

(12) Zuvor habe er die Polizisten durch „obszöne Gesten” beleidigt. (die tageszeitung,
01.10.2004, S. 1)

• • • • SKadv mit obl. Korrelat dadurch/damit:

 • • • • dass-S:

(13) Er hat die Kollegin tief dadurch/damit beleidigt, dass er sie als krankhaft
geltungssüchtig bezeichnet hat.

Passivkonstruktionen:Passivkonstruktionen:Passivkonstruktionen:Passivkonstruktionen: Werden-, Sein-Passiv

werden:

(14) Besonders empfindlich und humorlos ist der Staat, wenn er beleidigt wird. (Zeit,
28.12.1984, S. 43)

sein:

(15) Jetzt bist du beleidigt, wie? (Schrittmatter, S. 6)

Anmerkungen:Anmerkungen:Anmerkungen:Anmerkungen: • • • • In generischen Sätzen kann das KKKKakkakkakkakk weggelassen werden:

(16) Kann Kunst überhaupt beleidigen? (Zeit-Mag., S. 10)

Abbildung A.6: E-VALBU
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zahlen: ON [zahlen] OA (R8-15)
======= Bsp: Hapag Lloyd zahlt Provisionen

ON [zahlen] FOPP (für) (R8-5195)
Bsp: Für alles weitere muß man extra zahlen

ON [zahlen] OA PRED (R8-11085)
Bsp: Sie zahlen zwei Prozent als Beitrag

ON [zahlen] (R8-13309)
Bsp: Wir zahlten

ON [zahlen] OA FOPP (an, für) (R8-15687)
Bsp: Die FDP sollte an die Parteien 300.000 Mark zahlen
Bsp: wer zahle 20 Mark für ein Hauptgericht (R8-21441)

ON [zahlen] OD OA (R8-18057)
Bsp: Das zahlt ihm 900 Mark

Abbildung A.7: TüBa D/Z Verbliste

Abbildung A.8: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení
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Abbildung A.9: Slovesa pro praxi
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Abbildung A.10: VALLEX

Abbildung A.11: PDT-VALLEX
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B
Transkripte der Interviews

In eckigen Klammern werden in den Gesprächen wichtige Anmerkungen zum aktu-
ellen Kontext wiedergegeben, v. a. die Arbeit mit den Wörterbüchern. Diese werden
in der Sprache des jeweiligen Interviews angeführt.

Věra Kloudová
Transkript der E-Mails von 7.–9. Juli 2013

OD: Co si představíte pod pojmem „valence“?
VK: Pojem valence je pro mě (v lingvistice) natolik jasně popsán a definován, že

si nepředstavuji nic zvláštního nebo odlišného od definice; záleží na tom, zda
o tomto pojmu přemýšlím obecně nebo v souvislosti s konkrétním slovesem (či
jiným slovním druhem) – obecně je to samozřejmě mnohem abstraktnější.

OD: Jaké je podle Vašeho názoru využití valenčních slovníků a jejich vztah ke klasickým
slovníkům?

VK: Využití valenčních slovníků je myslím o dost menší než slovníků klasických
(myslíte-li využití např. širokou, ale i odbornou veřejností). Klasické slovníky
občas uvádějí některé vazby, většinou ty notoricky známé, ale výčet asi nebývá
vyčerpávající, často jsou také nedostatečně uváděny sporné případy; záleží tedy
na zdroji daného slovníku – pokud vychází např. z korpusu, tyto údaje bývají
vyváženější, neboť vycházejí více z úzu.

OD: Které údaje by podle Vás u hesla ve valenčním slovníku neměly chybět?
VK: Kromě případných základních údajů o gramatice (silné, slabé sloveso apod.)

by základní strukturu měl tvořit výčet jednotlivých valenčních vzorců, co kte-
rých se sloveso zapojuje, a to nějakou přístupnou formou. (Valenční slovník by
mohl být jednak určen pro širokou veřejnost – pak by tyto údaje měly být roz-
luštitelné i předem jen málo poučenými uživateli – např. po přečtení krátkého
návodu; není to ovšem zcela ostře vymezitelné, protože předpokládám, že ve
valenčním slovníku přece jen nehledá úplně každý, jako je tomu u některých
slovníků klasických; jednak by mohl existovat valenční slovník pro odborníky
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– lingvisty, překladatele, učitele… – tam už by příslušné informace mohly být
zpracovány i pomocí známých vzorců.) Zároveň ale není dobré se omezit jen
na gramatické vzorce, zpracovány by měly být i vzorce sémantické – séman-
tika, jak známo, často nějakým způsobem onen gramatický vzorec nabourá.
Roli může hrát i pragmatika, stylistika… – záleží, jak by byl slovník podrobný
a co by autoři chtěli všechno zmínit. Téma valence je velmi zajímavé, ale má
četná úskalí – např. právě někdy ne zcela jasnou vymezitelnost, neostré hra-
nice…

OD: Setkáváte se při výuce nebo překládání často s chybami souvisejícími se slovesnými
vazbami?

VK: Ano, jednoznačně. Při výuce je tomu tak velmi často, některé z mých hodin jsou
zaměřené právě na nacvičení těchto vazeb. Při překládání samozřejmě také – ať
už při svém vlastním, kdy je občas těžké odhlédnout od vazby v originále a přijít
na příslušnou v překladu, nebo při revizi překladů, kdy je toto opravdu časté
a k interferencím prostě dochází, i když se překladatel mnohdy snaží sebevíc.
Obojí ve ovlivněno druhým jazykem – valence v kontrastivním podání je ještě
takový „level“ navíc, protože ne vždy si valenční vazby samozřejmě odpovídají.

OD: Používá se pojem valence, popř. i valenční slovníky při výuce translatologie?
VK: Ano, já obojí používám, valence je jedním z témat kontrastivní gramatiky, se-

znamuji posluchače s nejznámějšími českými a německými valenčními slov-
níky.

OD: Mohla byste se krátce podívat na slovníky E-VALBU a VALLEX a popsat mi, jak na
Vás působí (např. na překladovém páru „beleidigen“-„urazit“, ale i jiným způsobem)?

VK: E-VALBU využívám při výuce, VALLEX jsem dosud nepoužívala, ale možná
zařadím též. VALLEX se mi zdá méně přehledný a jasný, nicméně pro infor-
movaného uživatele, který se vyzná v příslušných zkratkách, je to OK. U Vámi
uvedených sloves jde ještě o rozdíl v sémantice, české sloveso je vícevýznamové,
tak i proto možná na první pohled chvíli trvá, než se uživatel zorientuje. Jinak
je jedině dobře, že valenční slovníky jsou online, protože jinak by po nich běžný
uživatel myslím sáhl opravdu zřídka. Bude-li ale vědět o jejich snadné dostup-
nosti, jejich užívání se určitě ještě rozšíří – to by bylo jenom dobře.

OD: Je pro Vás důležité, aby se ve valenčním slovníku rozlišovala obligatorní a fakultativní
doplnění?

VK: Teoreticky by bylo hezké, kdyby ve slovníku mohlo být rozlišováno mezi ob-
ligatorními a fakultativními doplněními; ale spousta sloves se chová dost ne-
vyzpytatelně a v závislosti na sémantice a vzájemné kombinaci se i obligatorní
a fakultativní doplnění proměňují, takže – ano, tuto informaci bych ve slovníku
uvítala, ale s vyčerpávajícím množstvím příkladů v různých kombinacích nebo
alespoň poznámkou, že jsou situace, kdy to ne vždy platí. V menším slovníku
to podle mého názoru být nutně nemusí.
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Jacqueline Kubczak
Transkript der E-Mail von 4. Juli 2013

OD: Was stellen Sie sich (sehr allgemein) unter dem Begriff „Valenz“ vor?
JK: Sehr allgemein gesehen, bedeutet Valenz für mich „Bindung“.

Präziser: Bindungskraft, die von einem Element ausgeht und das Vorkommen
von anderen Elementen fordert oder beeinflusst.
Auf Verbvalenz bezogen: Bindungskraft, die vom Vollverb ausgeht und das
Vorkommen von anderen Satzgliedern sowie deren Realisierungsform beein-
flusst, und zwar so, dass ein semantisch vollständiger und syntaktisch korrekter
Satz gebildet werden kann. Auch diese Definition ist sehr allgemein, da Valenz
ein Phänomen ist, das sich semantisch und syntaktisch auf vielfacherweise aus-
wirkt.

OD: Wo finden Valenzwörterbücher nach Ihrer Meinung am meisten Anwendung?
JK: Nach meiner Erfahrung (wir bekommen ziemlich viel Resonanz seitens der Be-

nutzer von E-VALBU) werden Valenzwörterbücher vor allem von Nicht-Mut-
tersprachlern bei der Sprachproduktion benutzt und zwar in akuten Sprach-
Unsicherheiten. Valenzwörterbücher dienen auch häufig als Materialsamm-
lung für den Unterricht an Universitäten, und sie werden inzwischen immer
mehr von Linguisten bei der Herstellung von Programmen zur automatischen
Sprachanalyse o. Ä. eingesetzt.

OD: Wie ist Ihrer Ansicht nach das Verhältnis der Valenzwörterbücher und der allgemeinen
Wörterbücher?

JK: Valenzwörterbücher sind spezielle Wörterbücher, die vorwiegend bei der
Sprachproduktion benutzt werden. Sie sind weniger eine Hilfe beim Verstehen
von unbekannten Wörtern, als beim Bilden eines korrekten Satzes, wenn sich
der Schreiber schon für ein Wort entschieden hat (meistens für ein Verb oder
ein Substantiv) und unsicher ist, wie es weiter geht im Satz. Schön wäre es,
wenn man allgemeine Wörterbücher mit Valenzinformationen hätte. Ansätze
dazu gibt es in den sogenannten Lernerwörterbüchern und in einigen Überset-
zungswörterbüchern.

OD: Was sollte ein Eintrag im Valenzwörterbuch enthalten?
JK: Da solche Wörterbücher in sprachlichen Notsituationen zur Rate gezogen wer-

den, sollte meiner Meinung nach der Valenzbegriff so weit wie möglich gefasst
werden. Der Benutzer ist für jede Information dankbar. Es sollte also ein weiter
Valenzrahmen geboten werden.
Da der Valenzrahmen eng mit der Bedeutung des Verbs verknüpft ist, sollten im
Wörterbuch die verschiedenen Bedeutungen des Valenzträgers dargestellt wer-
den und jeweils mit dem passenden Valenzrahmen gekoppelt werden, wobei
die Verbindung zwischen Komponenten der Verbbedeutung („Seme“ oder wie
man sie auch sonst nennen möchte) und valenzgebundenen Satzgliedern in ir-
gendeiner Form gezeigt werden sollte. In E-VALBU z.B. funktioniert es über die
Farben (die „Seme“ in der Bedeutungserklärung tragen die Farben der Kom-
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plemente, die sie syntaktisch realisieren). In der Printversion wird der Bezug
explizit dargestellt. Nehmen wir z.B. das Verb stehlen:

Bedeutungserklärung: jemand nimmt etwas widerrechtlich von jemandem
weg.
Strukturbeispiel: jemand stiehlt jemandem etwas bzw. jemand stiehlt etwas
von jemandem
Ksub: derjenige, der etwas widerrechtlich wegnimmt: NP/ProP im Nom
Kakk: dasjenige, das weggenommen wird: NP/ProP im Akk
Kdat oder Kprp: derjenige, von dem etwas weggenommen wird: NP/ProP
im Dat oder von +Dat

Diese Vorgehensweise erlaubt es, den Unterschied zu bestehlen zu zeigen (wich-
tig diesmal für den Dozenten für Deutsch als Fremdsprache):

bestehlen: jemand nimmt jemandem eine Sache widerrechtlich weg
Ksub: derjenige, der eine Sache widerrechtlich wegnimmt: NP/ProP im
Nom
Kakk: derjenige, dem ein Sache weggenommen wird: NP/ProP im Akk

In den VALBUs sind „etwas“ usw. Platzhalter für Komplemente. Da bei besteh-
len dasjenige, das weggenommen wird, nicht dargestellt wird, steht hier „Sa-
che“ und nicht „etwas“.
Auf der semantischen Ebene sind auch Angaben zur kategorialen Bedeutung
wichtig, z.B. dass beim Verb entlassen das direktivische Komplement sich nicht
nur auf Institutionen bezieht (aus dem Krankenhaus, aus dem Gefängnis), son-
dern auch auf Zustände (aus der Haft, in die Freiheit o. ä.).
Das Wörterbuch sollte auch darüber informieren, welche Satzglieder syntak-
tisch absolut notwendig sind, und welche Satzglieder unter welchen Bedingun-
gen weglassbar sind, darüber hinaus sollten natürlich die syntaktischen Reali-
sierungsformen der abhängigen Satzglieder angegeben werden.
Das wäre das Minimalprogramm.
Zusätzlich ist es interessant zu erfahren,

• ob, das Verb passivfähig ist und welche Passive gebildet werden können
(mit Beispielen, so dass der veränderte Valenzrahmen sichtbar wird)

• welche festen Fügungen (Phraseme) mit dem behandelten Verb gebildet
werden (denn hier wird gelegentlich der normale Valenzrahmen außer
Kraft gesetzt oder eingeengt)

• welche nicht valenzgebundenen Einheiten häufig mit dem Verb vorkom-
men

• wie das Verb stilistisch einzuordnen ist

• wie es konjugiert wird

• ob es einen sein- oder haben-Perfekt bildet.

Diese Informationen sind zwar genau genommen keine Valenzinformationen
mehr, aber sie sind wichtig, wenn man bedenkt, wann jemand ein Valenzwör-
terbuch benutzt.
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OD: Welche Wichtigkeit ordnen Sie der Unterscheidung zwischen Komplementen und Sup-
plementen zu?

JK: Die Unterscheidung ist wichtig, sie bildet ja die Grundlage der Valenztheorie
(egal von welcher). Leider kenne ich keinen Test, der objektiv, klar und unwi-
derruflich Supplemente von Komplementen trennt, es bleibt immer ein Rest
Subjektivität.
Es gibt zwar klare Fälle: Es hat seine Erdbeeren schon auf dem Feld beim Pflücken
gegessen. (Supplemente)
Ich esse gerne im Restaurant. Schon bei diesem Beispiel kann man ins Grübeln
kommen. Bedeutet „essen“ in diesem Satz genau das Gleiche wie im vorheri-
gen? Oder eher „eine Mahlzeit einnehmen“ und müsste man dann nicht eine
zweite Bedeutung von „essen“ einführen und die Ortsbestimmung als Kom-
plement einstufen?
Es gibt einen Unterschied zwischen Komplementen und Supplementen, aber
die Grenze zwischen beiden ist theorieabhängig. (S. meinen Aufsatz: Die Wun-
derwelt der Adverbialergänzungen; Kubczak, 2011)

OD: Ich würde gerne Ihre Eindrücke vom tschechischen Valenzwörterbuch VALLEX kennen
– aber nur wenn Sie das trotz der fremden Sprache für sinnvoll halten würden.

JK: Ich habe mir das tschechische Valenzwörterbuch angesehen. Es arbeitet mit Tie-
fenkasus. Die haben wir in den VALBUSs vermieden, weil der Benutzer sich
in diesem Fall erst die Definitionen anschauen soll, bevor er das Wörterbuch
benutzen kann. (Unser imaginärer Benutzer ist nicht unbedingt ausgebildeter
Linguist). Ich habe keine Definitionen der Tiefenkasus oder der Funktoren ge-
funden, aber das hängt vielleicht daran, dass ich kein Tschechisch kann.
Wenn ich es richtig sehe, werden außer Angaben zu den Tiefenkasus, die von
den Komplementen realisiert werden, keine weiteren semantischen Angaben
zu den Komplementen gemacht.
Das tschechische Valenzwörterbuch scheint mir eher für Linguisten geschrie-
ben. Es enthält viele Informationen für Linguisten, z.B. zu welcher inhaltlichen
Verbklasse ein Verb gehört usw. Die eher technische Darstellung der Valenzan-
gaben kommt der Verwendungsweise durch Informatiker sicher eher entgegen
als unsere.
E-VALBU enthält hingegen mehr Informationen für den Sprachnutzer (Konju-
gationsmuster, Stil, Informationen zu den unterschiedlichen Weglassungsmög-
lichkeiten der Komplemente, besondere Gebrauchsweisen usw.) Es wurde auch
so viel wie möglich auf Terminologie verzichtet. Die dennoch verwendeten Ter-
mini sind erklärt, der Valenzbegriff auch usw.
Es gibt noch viel mehr Unterschiede, aber da ich kein Tschechisch kann, und
mir dadurch vieles entgeht, möchte ich es bei dem oben dargestellten allgemei-
nen Eindruck belassen.

Eva Lehečková
Transkript der E-Mail von 21. Juli 2013

OD: Zkuste popsat, co si Vy osobně představujete pod pojmem „valence“.
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EL: Moje pojetí valence není v základu odlišné od standardního pojetí, jaké na-
cházíme např. u F. Daneše, J. Panevové a ve Funkčním generativním popisu,
u P. Karlíka apod., stejně jako u generativních nebo kognitivních a konstrukč-
ních gramatiků. Všichni se shodují na tom, že ve větné/syntaktické struktuře
existují výrazy, které mají speciální schopnost otevírat ve struktuře pozice pro
syntaktické prvky a mnohdy i určovat, jakou formální podobu, event. séman-
tické vlastnosti tyto prvky budou mít. (Toho, že řídící slovo ovlivňuje svá dopl-
nění formálně i sémanticky, jsou si vědomy jak přístupy, které striktně oddělují
valenci a intenci, tak ty, které s tímto rozlišením nepracují – z toho hlediska
fakt explicitního lišení těchto pojmů považuji spíše za povrchový, nikoliv za
fundamentální rozdíl.) To je, myslím, popis nezávislý na speciální teorii.
Dále bych řekla, že všichni jsou zajedno v tom, že je nutné rozlišovat těsnější/
více ovlivněné/„více valenční“ pozice/elementy a více nezávislé elementy, stej-
ně jako rozlišovat, zda je prvek určen pouze formálně, pouze sémanticky, nebo
kombinací obého. Stejně tak se lingvisté shodují na tom, že schopnost otevírat
valenční pozice, tedy mít určitý valenční potenciál, je zakódována v lexikální
struktuře daného slovesa (v určitém významu, abychom zohlednili polysémii).
Klíčovým bodem, který zakládá zásadní rozdíly mezi přístupy, je podle mého
soudu to, zda k popisu valenčních rámců přistupují od formální roviny (jako
např. Panevová nebo generativní přístupy), nebo zda je derivují od konceptu-
ální roviny vtělené do roviny významové (jako Daneš a C. Fillmore).
My našim studentům představujeme jak formální přístup Panevové, tak pří-
stup Danešův, který však považujeme za do jisté míry nepropracovaný model,
v němž jsou některé analytické postupy nejasné, ne dost vysvětlené, event. pro-
myšlené (což je dáno tím, že tato teorie se od poloviny 80. let již aktivně příliš
nerozvíjí). Z tohoto hlediska má oproti ní teorie FGP, operacionalizovaná pro
PDT, nespornou výhodu.
Nicméně cena, kterou za to teorie FGP platí, se mi někdy zdá přílišná – viz
např. určení aktoru všude tam, kde je obsazena pozice subjektu, bez lišení ži-
votnosti/akčnosti vkladu příslušného doplnění, případně reflexe toho, zda je
daný subjekt subjektem predikátu stavového, prostě dějového, událostního…
Za podstatné totiž považuji, že větné vzorce jsou úzce propojeny s dějovou
sémantikou predikátu, z níž nenáhodně vyplývají sémantické rysy doplnění
a gramatikalizací i formální podoba těchto doplnění (viz např. český dativ pro
adresáta, instrumentál pro prostředek apod.).
V současné době se do výkladu snažíme zakomponovat poznatky novějších
konceptuálních/sémantických teorií valence, např. Fillmorovu sémantiku rám-
ců nebo konstrukční přístup A. Goldbergové. Jejich výhoda je mimo jiné v tom,
že

a) pracují s prototypickou organizací kategorií, tedy i množin větných vzor-
ců, a

b) na základě a) připouštějí netypická, ale možná užití (například kontexto-
vou elizi obvykle obligatorního doplnění apod.)

OD: Jaké by podle Vás mělo být určení a využití valenčních slovníků?
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EL: Mně to stále přijde nejvíce jako nástroj pro odborníky, kteří se zabývají jazy-
kem (nejen jazykovědci). Ale poznatky valenční teorie by se měly promítat do
běžných výkladových slovníků a tam by se s valencí měla setkávat i veřejnost,
která by si mohla ověřovat, zda používá větné rámce správně.

OD: Kdybyste si představila heslo ve valenčním slovníku, co by v něm podle Vás nemělo
chybět?

EL: Mně se líbí podoba navržená ve VALLEXu. Jen by to mohlo celé být inter-
aktivnější – například propojené s korpusem, abych se mohla podívat na re-
álné doklady, nebo s uvedením frekvence/preference/typičnosti jednotlivých
vzorců/realizací, případně v podobě sítě společných vzorců u různých sloves
apod. Elektronická online verze by toto všechno umožňovala.
Přimlouvala bych se také (oproti VALLEXu) za specifikaci slovesné sémantiky
(viz teorie událostních/eventualitních/situačních typů, Filip, 1999, Smith, 1997,
Levin, 1993, též Daneš apod.). Zda bude sémantika a forma popsána na jedné
rovině, nebo na dvou, je mi srdečně jedno – ale možná preferuji ten jeden zápis,
tedy GVV i SVV dohromady.

OD: Setkávají se nějakým způsobem s valencí, popř. i valenčními slovníky, studenti bohe-
mistiky?

EL: Jistě. Pochopení valence a schopnost její aplikace na český jazykový materiál
považujeme s kolegy za nutnou znalost a dovednost absolventa bakalářského
studia bohemistiky. Po zralé úvaze jsme během inovace jazykovědné složky ba-
kalářského studia českého jazyka a literatury, probíhající v letech 2011–2013,
rozhodli, že problematika valence je součástí přednášky a semináře ze syntaxe.
(Studenti se s ní tedy setkávají v momentě, kdy z prvního ročníku mají dobré
povědomí o větněčlenské analýze a závislostním přístupu k větě, zahrnujícím
jak formální, tak sémantickou rovinu).
Při výkladu tématu seznamujeme studenty jak s tzv. formálnějším přístupem
Panevové a Prague Dependency Treebank, tak se sémantizujícím pojetím Dane-
šovým. Nicméně studentům doporučujeme pracovat především se slovníkem
VALLEX, a to z několika důvodů:

a) připadá nám přehlednější;
b) připadá nám jednoznačnější;
c) je dostupný elektronicky;
d) neustále se rozvíjí (viz nová verze 2.6);
e) existuje k němu a k celému přístupu FGP podrobný manuál, který v rámci

dané teorie objasňuje vše potřebné.

Mírné nevýhody tohoto slovníku spatřujeme pouze v tom, že

a) jeho příkladové věty jsou mnohdy z omezených zdrojů, evidentně uměle
vymyšlené, ne vždy se zakládají na korpusových sondách apod.;

b) neobsahuje valenci neslovesných slovních druhů, tj. substantiv a adjektiv;
c) určitým nedostatkem, leč na rozdíl od prvních dvou neodstranitelným,

je to, že pracuje podle teorie FGP pouze s pěti valenčními sémantickými
rolemi/aktanty, viz poznámka výše.

135



Nicméně diskusi o bodu c) zařazujeme spíše do úrovně navazujícího magister-
ského studia, pro bakalářskou úroveň je tato námitka irelevantní.

Markéta Lopatková
Transkript des Gesprächs am IFAL der KU Prag vom 18. Juni 2013

OD: Co si představujete pod pojmem „valence“ obecně? U Vás asi můžu předpokládat, že
vycházíte z Funkčního generativního popisu…

ML: Pod pojmem valence si představuji abstrahovanou syntaktickou situaci. Va-
lence je nějakým způsobem jazykem strukturovaná situace, která se týká ně-
jaké události, komunikační jednotky. To znamená, že mluvím/píšu o situaci,
která má nějaké účastníky a popisuje vztahy mezi nimi. A když je ta situace
strukturovaná jazykem, tak to je přesně valence – tedy strukturace té situace.

OD: Takže to vždy vychází z významu nebo z té situace…
ML: Z toho, co chceme popsat. Máme nějakou reálnou nebo myšlenou situaci, náš

jazyk ji nějakým způsobem zpracuje a najde tam nějaké entity, účastníky té situ-
ace, a vztahy mezi nimi. To je sémantika té situace a způsob, jakým se promítá
do jazyka, to je valence.

OD: Dobře. A když chcete zachycovat valenci ve slovníku, nebo když jste ji zachycovala ve
VALLEXu, na jaké účely nebo použití jste při tom myslela?

ML: Když jsme začali připravovat VALLEX, tak jsme měli pocit, že ho potřebujeme
kvůli počítačovému zpracování přirozeného jazyka (NLP). Když jsme začínali
(v roce 2001), tak sice už byly aktuální statistické metody, ale pořád se kladl
velký důraz na pravidlové metody, a ty vycházely ze slovníkové informace.
Takže to byl ten prvotní účel. Na konci 90. let se pořád říkalo: Když budeme
mít slovník, na jeho základě můžeme stanovit takováto pravidla pro parsing.
Na druhou stranu je pravda, že v současné době přínos slovníku pro NLP ni-
kdo pořádně neověřil. Aspoň ne přínos valenčního slovníku sloves. Možná že
přínosnější by byl valenční slovník substantiv, protože defaultně všechno „visí“
na slovesech. Kdybychom věděli pozitivně, že něco visí na substantivu, může
to parseru pomoct.

OD: A třeba rozlišování významu? Že už jen podle těch věcí, co na tom „visí“, můžu poznat
význam?

ML: Rozlišování významů na základě slovníku je strašně těžký úkol. A tam je otázka,
pro jaké účely slovník budujeme, protože asi víte, že různé slovníky mají růz-
nou granularitu. Například ve WordNetu, který můžeme brát jako slovník, jsou
něktrá slova strašně jemně dělená, a jiná naopak hrubě. To platí i pro slovesa –
navíc hierarchie sloves jsou poměrně „ploché“. Tedy ano, měli jsme na to něko-
lik prací; viděli jsme, že rozlišování významu na základě VALLEXu je asi o 10 %
úspěšnější, než když se používal PDT-VALLEX. Nicméně úspěšnost i tak byla
kolem 80 % správně přiřazených významů.

OD: To je vlastně docela hodně.
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ML: Ale výchozí úspěšnost (baseline) – když se vzal nejčastější rámec – byla přes
60 %. To ale znamená, že když známe nejčastější rámec, máme už nějakou hodně
podstatnou informaci.

OD: To je pravda. Takže kdyby to byl úplně náhodný, tak to bude mnohem míň.
ML: Tak to bude mnohem míň. A bylo by to asi o nějaká procenta víc než třeba pro

PDT-VALLEX.
OD: To je vlastně hrozně moc, když se vezme, že PDT-VALLEX ten rozdíl proti baseline tak

velký nemá.
ML: Abych byla spravedlivá, nedělalo se to na těch samých datech. K PDT-VALLEXu

jsou data z PDT, VALLEX s nimi zatím není provázaný (a doufám, že do konce
roku bude). S VALLEXem se to dělalo na skupině 100 sloves, která mají vlastní
anotace – ne celé syntaktické anotace, jen věty přiřazené danému rámci. Je v nich
jen desambiguované sloveso, nic víc. Takže jsem to zkreslila – výsledky jsou na
jiných datech.

OD: Takže hlavní účel toho slovníku bylo NLP a původně se ani nepředpokládalo, že přijdou
lidé jako já a začnou se v něm hrabat ručně?

ML: Ne, že by se to úplně nepředpokládalo. Ale že se využívá, aspoň co víme, vý-
razně víc – třeba pro výuku češtiny – to nás potěšilo. Podle logů [záznamů o pří-
stupu na webovou stránku] se totiž čas od času stane, že VALLEX stáhne během
tří týdnů třeba 10 studentů z Nizozemí, takže evidentně dostali za úkol se na
to podívat.

OD: Takže i cizinci se na VALLEXu můžou učit česky nebo ho používat při učení se češtiny.
ML: To byl spíš takový ne záměrný, ale velice potěšitelný výsledek.
OD: To bych vlastně ani nečekal… mám pocit, že člověk musí docela slušně umět česky, aby

se ve VALLEXu orientoval.
ML: Já si myslím, že oni se drží morfologické informace.
OD: To je pravda.
ML: A ke každému slovesu jsou tam glosy.
OD: Jasně. Asi se v tom nějak vyznají – předpokládám, že to asi budou pokročilí studenti.
ML: Budou to zřejmě studenti z univerzity – bakalářští nebo magisterští studenti

bohemistiky.
OD: Co by u hesel ve valenčním slovníku nemělo nikdy chybět – co si myslíte, že by tam

mělo být uvedené?
ML: A co tam není? Nebo to teď myslíte obecně?
OD: Obecně, nejen k VALLEXu. Ale jestli myslíte, že tam má být přesně to, co je ve VAL-

LEXu, to je taky samozřejmě možnost…
ML: Já si myslím, že základní informace, která by měla být ve VALLEXu, je rozli-

šení na významy – to je ta nejtěžší záležitost – a ke každému významu možná
syntaktická a morfologická strukturace. A samozřejmě doprovodné příklady
a glosy, pokud to má číst člověk. Jaké to má „nálepky“ (labely), jestli to je aktor
nebo patiens nebo adresát, to je jedno, jde tam o počet doplnění a jejich struktu-
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raci. A co nejvíc příkladů. Aspoň nevím, jak jste na tom vy, ale když já si hledám
slovíčka v anglickém slovníku, jsou pro mě nejpřínosnější příklady.

OD: Asi máte pravdu. Když si třeba vezmu nějaké ty jednoduché překladové slovníky, kde
vidím jen překlady, tak potom stejně jdu ještě jednou do výkladového slovníku …

ML: A díváte se …
OD: A dívám se na příklady, jak se to používá. Vlastně musím říct, že mi pomáhají i glosy –

už jen to, jakým způsobem to opíšou, mi pomůže víc než synonymum nebo překlad.
ML: Myslím, že člověk docela dobře abstrahuje na základě dat. Když vidí pět pří-

kladů, tak si dovede daleko líp představit, jak to slovo použít, než když tam ty
příklady nemá. Myslím, že tady má VALLEX mezery.

OD: Že těch příkladů …
ML: Je málo.
OD: Takže myslíte, že by jich mělo být víc – pro další verze.
ML: První krok teď bude doplnění příkladů. Jednak jsme již doplnili korpusové pří-

klady ve VALLEXu aspoň právě u těch sta sloves, která se používala pro auto-
matickou desambiguaci. Tam je ke každému slovesu až 100 vět. Teď navíc Eda
Bejček propojuje VALLEX s PDT-VALLEXem.

OD: Takže to budou věty z PDT.
ML: A přes PDT-VALLEX s větami z PDT.
OD: To zní dobře. Dál bych se chtěl zeptat, jak si představujete vztah valenčního slovníku

a běžného slovníku, třeba výkladového.
ML: Myslím, že valenční slovník by měl být nějakým způsobem součástí výklado-

vého slovníku. Valenční slovník sice zachycuje význam, ale výkladový slovník
je nutně obecnější, protože jenom některé třídy slov nesou valenční charakteris-
tiku. Přitom ale valence je jednou z informací, která by ve výkladovém slovníku
určitě měla být.

OD: Myslíte si, že by byl vhodný překladový valenční slovník mezi dvěma jazyky?
ML: Myslím, že by byl vhodný. Nevím, jakým způsobem se to implicitně projevuje

ve statistických metodách. V okamžiku, kdy máme zarovnaná („alignovaná“)
data…

OD: Takže myslíte, že by bylo možné ho vytvořit z dat?
ML: Nahrubo.
OD: Něco takového teď vlastně zkoušel Rudolf Rosa v diplomce. Mám pocit, že to bylo hodně

nahrubo.
ML: Je to hodně nahrubo, protože z dat zatím neumíme udělat ani jednojazyčný va-

lenční slovník. To zkoušel Dan Zeman koncem 90. let a výsledky nebyly dobré,
bylo to příliš hrubé. Teď máme daleko víc dat, než bylo v té době k dispozici,
takže by to třeba fungovalo líp. Původní idea byla, že z analyticky anotovaných
dat se dají vytáhnout hrubé slovníky. Když se bude anotovat tektogramatická
rovina PDT a valence, budou to dělat lingvisté, kteří tomu přece rozumí – až
bude PDT hotové, vezme se z něj slovník. Ale to nefunguje. Zjistilo se, že ano-
tátoři nemají kapacitu na to, aby přemýšleli o jednotlivých jevech. K anotaci
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tedy byly potřeba nějaké valenční seznamy a PDT-VALLEX tak vznikal během
anotování a právě podle těchto seznamů. Když se přestalo v roce 2003 anoto-
vat, Zdeňka Urešová strávila čištěním PDT-VALLEXu rok a zpětně se změny
promítaly do dat.

OD: A PDT-VALLEX vlastně původně sloužil taky pro kontrolu dat?
ML: Ukázalo se, že anotátoři nejsou schopni valenci anotovat bez toho, aby k tomu

měli aspoň seznamy sloves a jejich valenčního chování. Ty byly původně vy-
brané ze všech teoretických článků a seznam se postupně obohacoval o další
rámce. Dokonce v roce 2002 měly oba slovníky, PDT-VALLEX a VALLEX, spo-
lečnou verzi – a potom…

OD: Takže pak to zas divergovalo.
ML: Potom se to zase rozjelo. Takže se to budovalo takto postupně.
OD: Takže stejně slovník musí svým způsobem předcházet anotaci dat.
ML: Nebo se slovník a anotace musí dělat iterativně.
OD: A tak se to vlastně teď dělá.
ML: Tak se to teď dělá, líp to neumíme.
OD: Já si myslím, že to funguje docela dobře …
ML: Bez dat, nebo bez konfrontace s daty to nejde.
OD: To si asi ani nedokážu představit.
ML: Dřív když se dělaly slovníky, tak byly excerpce.
OD: Ale přece jen dnes jsou ta data nepoměrně větší …
ML: Mimochodem, když se dělal VALLEX, tak my jsme měli k dispozici BRIEF, což

je vlastně…
OD: To je z ten z Brna?
ML: To je slovník z Brna. Zakládá se na osmidílném Slovníku spisovného jazyka

českého. Ten byl naskenovaný, byly z něj vzaty morfo-sémantické informace
o jednotlivých doplněních. Bohužel při zpracování se u každéhou slovesa slily
všechny významy. V tom slovníku samozřejmě je rozlišení významů – „dělat
1, 2, 3 až 17“ – ale protože je pro lidi, není tam explicitní charakteristika, je tam
jen uvedeno několik příkladů. A oni vzali ze všech 17 popisů morfologickou
charakteristiku a životnost, nic víc. A smíchali to dohromady…

OD: Takže tam byla doplnění nesouvisejících významů vedle sebe?
ML: Ano. U slovesa „koupit“ byl jeden rámec „koupit něco“. Druhý rámec „koupit

něco pro někoho“, třetí rámec „koupit něco někomu“. Nebo „odpovídat“ – mají
tam smíchané: „odpovědět někomu“, „odpovědět někomu něco“, „odpovědět
někomu na něco“, „odpovídat něčemu“ (požadavkům).

OD: Takže to vypadá, že několik rámců odpovídá jednomu a tomu samému významu a neliší
se nijak …

ML: Není to rozlišené. „Chovat prase“ a „chovat děti“ bude jedno akuzativní dopl-
nění. To je ten opačný případ.

OD: Tedy dělení jenom na základě morfologie…
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ML: Plus životnost. Myslím, že to rozhodnutí bylo nešťastné, protože zbude jen kom-
binatorický potenciál slovesa, bez návaznosti na význam. Asi ta nejpracnější in-
formace, která je v SSJČ, se při převodu ztratila. Nicméně tím, že jsme měli k dis-
pozici BRIEF, jsme věděli o všech možných – aspoň slovníkem podchycených
– morfologických kombinacích. VALLEX určitě není úplný, ale snažili jsme se
popsat všechny formy, které byly v BRIEFu – nebo dohledat, co to vlastně zna-
mená, když nás to nenapadalo.

OD: Takže jste vlastně spojovali ty rámce do významů.
ML: Zkusili jsme udělat asi na 100 slovesech takový pokus, že jsme vzali brněnské

rámce a zkoušeli je ručně pospojovat. Hanka Skoumalová, která vycházela taky
z Funkčního generativního popisu a pracovala se slovníkem BRIEF, společně
s paní profesorkou Panevovou navrhla algoritmus, jak to udělat automaticky
nebo poloautomaticky. Toto předzpracování jsme taky využívali. A zjistili jsme,
že to neumíme – že je míň pracné vytvořit slovníkové položky od začátku.

OD: A potom jenom zkontrolovat, jestli jste pokryli ta morfologická doplnění.
Na BRIEF jsem se chtěl taky podívat, ale zjistil jsem, že není veřejně viditelný …

ML: Není.
OD: … že bych asi musel psát do Brna, jestli mě k němu pustí.
ML: Brňáci BRIEF používali, když dělali Verbalex. Verbalex je navázán na český

WordNet, jednotlivým synsetům jsou přiřazeny valenční rámce v trochu jiné
teorii než FGD. Mají tam sémantické preference, které vycházejí z „base con-
cepts“ WordNetu. To je snad k dispozici a je to pro hodně sloves. Ale já jsem
vždycky viděla jen nějakou demoverzi nebo část toho slovníku, kterou mají na
webu.

OD: Z Verbalexu jsem viděl asi jedno heslo.
ML: Člověk se musí přihlásit a dostane přístup právě k té části slovníku.
OD: To se na něj možná ještě podívám. Ještě bych Vám teď chtěl ukázat, jak vypadá německý

valenční slovník. Kdybyste mi mohla říct, jak to na vás působí [vytištěné sloveso „be-
leidigen“].

ML: Jasně. Já tedy neumím německy, takže jen tak zhruba …
OD: Kdyžtak můžu překládat… V originále je to barevné …
ML: Předpokládám, že tohle je glosa …
OD: Tomu říkají „struktruní příklad“ a znamená to: „někdo urazí někoho něčím v něčem“.

A tady je glosa – ten smysl.
ML: Tady máme pozice – to je pozice subjektová …
OD: To je seznam doplnění – tady je subjektové, akuzativní…
ML: Předložkové …
OD: Adverbiální. A pak jsou tu příklady a v nich jsou ta doplnění vybarvená odpovídající

barvou.
ML: A tady jsou povrchové možnosti vyjádření … s příkladem. A možnost pasivi-

zace.
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OD: Tady je ještě poznámka. Často mám pocit, že sémantické dělení – u tohohle slovesa to
není vidět – je jemnější než VALLEX.

ML: Je jemnější? Protože tady to není vidět …
OD: Možná, že bych vám mohl ukázat nějaké sloveso, které má víc významů. Tady je to

asi trochu víc vidět [„gewinnen“ zobrazené na tabletu]. „Gewinnen“ je „vyhrát“ nebo
„získat“ – jako anglické „win“. Tady si můžu rozkliknout význam, na začátku je mám
jen popsané – to jsou vlastně glosy… a takhle vypadají ty barvičky.

ML: To je hezky udělané.
OD: V těch příkladech jsou ta doplnění zabarvená. A mám pocit, že jako první příklad je

většinou taková umělá věta.
ML: Totiž ty umělé věty mají jedno velké plus – umělé příklady jsou často hodně

vypovídající. Když vám někdo řekne nějaké sloveso, okamžitě na to reagujete
příkladovou větou nebo konstrukcí jako: „někdo řekl něco“. A to je, myslím
si, hodně relevantní. To, co vám přijde na mysli napoprvé, je většinou v těch
umělých příkladech a obvykle to docela dobře charakterizuje ten rámec. Chápu,
že mají být uváděné korpusové příklady, ale myslím si, že je opodstatněné mít
tam jeden umělý příklad, který je esencí toho, co sloveso v daném významu
znamená. To se mi naopak líbí.

OD: Ještě by mě zajímalo, jestli by vám víc vyhovoval tenhle způsob zápisu doplnění – je
tady vyloženě napsané, že to je subjekt, akuzativní, předložkové, adverbiální – nebo ta
VALLEXová, tam je aktor, patiens …

ML: Tohle je taky jenom nějaká konvence, protože subjekt v pasivní větě bude, před-
pokládám, objekt. Ta informace je v zásadě, myslím, stejná. Minimálně aktor
a patiens je syntaktický „label“. Pak je úplně jedno, jestli tam bude Ksub nebo
ACT. Čím dál tím víc musím říct, že systém aktantů ve FGD pokládám za syn-
taktické nálepky, které jsou dost různorodé. Takže je mi to jedno, obojí mi při-
jde mi jako docela dobré řešení. Aktor totiž taky není sémantický aktor, patiens
není zasažený objekt, to mi přijde také trošku zavádějící …

OD: U VALLEXu – že to člověku evokuje, že to je zasažený objekt, i když třeba je to jenom…
ML: Třeba jako „vykopat jámu“ – to je něco, co vznikne, „sníst buchtu“ je něco, co

zanikne… „informovat Marii“ je recipient – není to zasažený objekt.
OD: Která doplnění by tam podle vás měla být vyjmenována? Jsou pro vás důležitá obliga-

torní doplnění …
ML: Nevím teď úplně přesně, na co se ptáte. Určitě je důležité mít ve slovníku vnitřní

doplnění. V FGD je tektogramatická rovina z hlediska valence trošku nesou-
rodá. Máme pět aktantů, dva až tři jsou výrazně syntaktické, další dva až tři
jsou někde mezi syntaxí a sémantikou; potom máme zhruba čtyřicet doplnění,
která jsou ryze sémantická. A v PDT se navíc uplatňují hodně formálně. Mys-
lím, že rozlišovat „manner“ – MANN a deset různých specifičtějších doplnění
způsobu je nekonzistentní s tím, že máme pět aktantů. Mám pocit, že je potřeba
mít jak nálepky tektogramatické roviny, tak nějakou bližší sémantickou specifi-
kaci, ale myslím si, že na tektogramatické rovině se to trochu směšuje. Já nejsem
lingvista – a díky tomu můžu říct: Máme pět aktantů a máme čtyři místní do-
plnění, protože ty se velice dobře poznají. A potom by asi mělo být způsobové
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doplnění. Ale jestli je něco způsob vyjádřený jako kritérium – CRIT nebo „ac-
company“ – ACMP … Takže ve VALLEXu máme volná doplnění hrubší, zůstá-
váme v zásadě na úrovni způsobu.
Na druhou stranu, pokud chceme mluvit o valenci, tak se z tektogramatické
roviny nemáme k čemu vztahovat. Když popisujeme morfologii, vztahujeme
se k syntaxi. Když popisujeme povrchovou syntax, vztahujeme se k tektogra-
matice – když se třeba rozhodujeme, jestli slovo „se“ je objekt, nebo syntaktická
částice. Vždycky mám pocit, že potřebujeme nějakou hlubší rovinu, abychom
si stanovili kritéria, jak něco rozlišovat. Pomocně používáme tu jazykovou si-
tuaci, o které jsem mluvila (je to Danešův koncept vycházející z ruské lingvis-
tiky) a koncept sémantických rámců a jejich elementů z FrameNetu, abychom
byli schopni mluvit o tektogramatické rovině. Teď vám ale neodpovídám na tu
otázku …

OD: Vlastně svým způsobem ano … Přijde mi zajímavé, že ve VALLEXu se rozlišuje u ak-
tantů, jestli jsou obligatorní nebo nepovinné, a uvádějí se tam povinná volná doplnění
a zároveň další, která jsou zapsána jako typická. V E-VALBU je takové rozlišení, že
mám…

ML: Tady to, co máte v závorkách…
OD: To, co mám v závorkách, je podle mě syntakticky vypustitelné. Ale zároveň je to více-

méně obligatorní. A typická doplnění tu nejsou. Když se podívám na tenhle význam ve
VALLEXu, tak některá doplnění, která tady jsou, tam budou napsaná jen jako typická.

ML: To protože my máme daná kritéria na to, jak se pozná obligatorní doplnění.
Máme test – a nikdy nevím, jestli dialogový, nebo otázkový…

OD: Vím, který.
ML: A snažíme se postupovat podle toho testu. Na druhou stranu nechceme ztrácet

informace, které nám přijdou signifikantní. Proto jsme si zavedli typická do-
plnění jako pomocnou informaci. To je nějaká naše úlitba, protože se držíme
definic ve FGD. Něčeho nám ale bylo líto, tak jsme tam přidali další informaci,
která je označená – tudíž se nemusí respektovat …

OD: Mně to přijde dobré, protože vidím, co je valenční a co se jenom často objevuje. V E-
VALBU některá z valenčních doplnění podezřívám z toho, že jsou jen typická – jako
tady: „vyhrát v nějakém zápase“ – „někdo vyhraje něco proti někomu nějak“. „Nějak“
je v příkladech často jako skóre – a to si nemyslím, že je povinné. Podle toho otázkového
testu, když se mě někdo zeptá, tak nemusím vědět …

ML: O kolik vyhrál… Myslím, že ten otázkový test je dobré kritérium – je to aspoň
nějaké kritérium. V lingvistice nejsou definice, ke každému jevu je nějaký po-
pis, a ten je přesnější nebo míň přesný. O tvrdém/měkkém „i“ se dá říct, jestli je
špatně, nebo správně, ale spousta věcí nemá jednoznačné řešení. Je mnoho al-
ternativních řešení, každé má nějaké výhody a nějaké nevýhody a nedá se říct,
které je lepší. Nějaký jev se v jednom teoretickém rámci popisuje líp než v jiném.
Ale nemůžeme říct, že složková syntax je lepší než závislostní, protože každá
má své výhody a nevýhody. Tak je to i ve valenčních teoriích. FGD je podle mě
přínosné v tom, že když definuje nějaké pojmy, snaží se aspoň zhruba říct, jak
je poznat. To je třeba test pro obligatornost nebo dvě kritéria pro to, co je aktant
a co ne. Druhá věc je, že musíme umět ta kritéria používat – a to se naučíme tak,

142



že si projdeme spousty příkladů – je to trochu jako strojové učení. Naučíme se:
Tohle sloveso se podobá jinému slovesu, tak to budeme řešit takhle, aby to bylo
konzistentní s touhle skupinou sloves … ale aspoň nějaká základní kritéria tu
jsou.

OD: A myslíte si, že je podstatné rozlišovat, co je tam povinně a co tam je jen typicky?
ML: Já si myslím, že to má několik stupňů. Jsou doplnění, která nemůžete vyhodit,

aniž byste pokazil syntaktickou korektnost. Většinou to ale závisí na tom, jaká
další doplnění u slovesa máte. Asi to, bez čeho nejde postavit věta, by tam určitě
mělo být. A potom je to škála. Ale je s tím problém – když máte dativní a akuza-
tivní doplnění a obě dvě jsou obligatorní, typicky to akuzativní nemůžete vy-
pustit a dativní nechat. Musíte tam zachovat aspoň zájmeno. Je tam vnitřní
strukturace, kterou ale já neumím popsat. Zase se nedá říct, že každé akuza-
tivní doplnění musí být vyjádřeno, aby se dala vyjádřit jiná doplnění. V nějaké
konstelaci se to akuzativní vypouští jako poslední. Nějaká informace o tom, co
se vůbec nedá vypustit, by ve valenčním rámci ovšem být měla.

Jarmila Panevová
Transkript des Gesprächs am IFAL der KU Prag vom 4. Juli 2013

JP: Viděl jste ten valenční slovník od Helbiga a Schenkela? Pro mě to byl první.
OD: Docela zběžně, ale viděl.

JP: Byl to vlastně průlom, že se něco takového vůbec dělá.
OD: Určitě. Mě docela překvapilo, že pro ně tehdy valence znamenala jen počet těch argu-

mentů a…
JP: To ale pro Tesnièra taky – někdo to, čemu my říkáme funktory, nemá. V ruské

tradici je to taky zvykem. I Meľčuk, který dělá hodně sémantiky, má z toho-
hle hlediska první argument, druhý argument, třetí argument. Ale protože jich
v modelu „smysl-text“ rozlišují hrozně moc, může mít sloveso až sedm, osm
valenčních pozic.

OD: Já jsem chodil, jak tady byl ten profesor…
JP: Iomdin.

OD: Iomdin, na jeho přednášky jsem chodil. Tam jsem taky viděl, že i adjektivum má pro ně
„pasivní valenci“ v tom smyslu, že se váže k substantivu…

JP: Tomu bych tak neříkala, to je jiná terminologie. Ale je ruské sloveso „koman-
dirovať“, což znamená „vyslat na služební cestu“. U něj máte „kdo“, „koho“,
„kam“, „na jak dlouho“, snad ještě „za kolik“… sedm jich je, takže jsem dvě z
nich zapomněla. Tak to je zase „zu viel“.

OD: Můžu u Vás s pojetím valence vycházet z toho, že souhlasíte s Funkčním generativním
popisem?

JP: Ano.
OD: Potom bych se tedy chtěl zeptat k valenčním slovníkům – kde si myslíte, že je pro ně

hlavní využití? Jaký by měl být jejich cíl?
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JP: Myslím, že je to hrozně důležité pro výuku. V tradičních slovnících, když jsou
dobré, je taky takzvaná rekce. Není ale popsaná úplně a v tom se jazyky – i pří-
buzné – hodně liší. Sama vím, že mám problémy s některými anglickými slo-
vesy. Musela jsem si zapamatovat, že „enter“ je tranzitivní. My říkáme „obejít
se bez“ a angličtina má „dispense with“…

OD: Aha, to sloveso asi neznám. Ale máte pravdu, že v angličtině se taky člověk musí všechny
ty vazby naučit.

JP: Jinak neutvoří větu. Tak to je jeden cíl. A druhý cíl – pro automatické zpracování
jazyka. Já se nechci vyjadřovat ke statistickým metodám v NLP, ale když tam
je nějaká pravidlová komponenta, např. u strojového překladu, sloveso s va-
lencí tvoří jádro věty. Když ho rozpoznáme, už máme poloviční úspěch. Proto
je dobré mít ve valenčním slovníku také formu, nezanedbávat ji.
A pojmenování už je na autorovi, na pojetí nebo cíli. Ty naše funktory nesedí
úplně vždycky. Díky teorii aspoň víme, co je valenční – v jazyce nikdy nevíme
všechno – ale víme, co zhruba znamenají. Patiens ale není ve FGP vždycky pa-
tiens, ten zasažený předmět.
Pro strojový překlad je například důležité rozlišit, co je aktor a co je patiens. Pro
výuku to asi zas tak důležité není, tam potřebuju vědět formu. Protože nějaký
model už mám přeci jenom v hlavě.

OD: Takže pro výuku by vám přišly ty nálepky vcelku druhotné.
JP: Je hezké, že říkáte „nálepky“, já tomu taky občas říkám nálepky. Obecně asi ano,

ale na druhé straně v teorii máme, že když najdu patiens slovesa, už u téhož
slovesa žádný další patiens nemůže být. Některá doplnění se můžou opakovat
a některá ne. A to se připisuje funktorům. Problém je i v tom, že každá teorie
má přidělování „nálepek“ jinak.

OD: K té výuce bych se ještě zeptal – máte na mysli hlavně výuku češtiny jako cizího jazyka,
nebo i jako mateřštiny?

JP: Mateřštiny ani ne. A nejen češtiny, jakéhokoliv cizího jazyka, který se učíte. Ve
výuce češtiny je letitý problém, že žáci jsou učeni najít větu holou. Nevím, jestli
jste to ještě na gymnáziu měl…

OD: Ano, podmět a přísudek…
JP: Pokyn byl: „Najděte přísudek, pak hledejte podmět a máte takzvanou holou

větu.“ Holá věta je proti intuici, protože vzniknou věty jako: „Otec dopravil.“
A ne, co kam dopravil. Vznikají tak nesmyslné – a negramatické – věty, které
musí dětem v době, kdy se to učí, vadit. I učitelé češtiny se dělí na ty, kteří
uznávají valenční syntax, a kteří ji neuznávají. Ti pořád učí tak, že se udělá ta
šipka od přísudku k podmětu, anebo naopak …

OD: Nacházíte často chyby ve valenci nebo obecně ve vazbách při čtení?
JP: Vznikají nové vazby, jako „jsem rád za něco“, což v mém úzu dosud neexisto-

valo, podobně jsem si musela zvyknout na „Příslušné orgány konají“, prostě mi
tam něco chybí. Nebo akuzativ vytlačuje genitiv u „dosáhl co“ a „dosáhl čeho“.
Ale kromě toho takové chyby v rodném jazyce asi člověk moc nedělá, pokud se
nechytá módních obratů. V cizím jazyce to dělá, a tak se to potřebuje naučit. Ale
vy jste se ptal na dvě věci – jak byla druhá půlka té otázky – jestli dělají chyby…
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OD: Spíš, jestli se s tím setkáváte často…
JP: Často ne. Kdybyste zavolal do jazykové poradny v ÚJČ, tak by vám možná řekli,

že ano, protože k nim chodí dotazy právě na ty problematické případy. Ale já
bych se s tím mohla setkat jenom jako čtenář, a to zas není tak časté.

OD: Takže myslíte, že třeba pro jazykové korekce ty slovníky spíš nejsou až tak důležité?
JP: Asi jsem strašný realista. A chce se mi říct ne. Nechci to odmítnout úplně, ale

sama si říkám: Dívám se já do Svozilové-Jirsové-Prouzové? Ve VALLEXu hle-
dám samozřejmě často, protože gramatický modul musí hrát se slovníkem a
zachycení téhle souhry je úkolem lingvisty. Ale vy se ptáte, jestli korektoři nebo
editoři…

OD: Nebo tak, někdo…
JP: Asi se občas musí podívat, právě když tam někdo použije něco neočekávaného.

Ale že by bez toho korektoři a běžní uživatelé nemohli žít, to asi tak není.
OD: Ještě bych se chtěl zeptat, jestli by si právě nevystačili s běžným slovníkem, nebo jak moc

si valenční slovník s bežným slovníkem konkuruje.
JP: V podstatě asi by si vystačili, pokud ten běžný výkladový slovník je dobře

udělaný. Na druhé straně my nemáme moc moderní slovník současné češtiny,
všechny trošku časově zaostávají. Poslední je Slovník spisovné češtiny pro školu a
veřejnost. V podstatě v tradičním slovníku musí být nutně míň údajů a zřejmě
se tam tolik neprojevuje polysémie sloves. Valenční pojetí přímo volá po tom,
aby se rozlišovala polysémie.

OD: Takže co nejjemnější dělení těch významů.
JP: Ano. My ještě máme ve VALLEXu takový princip: Když má jedno sloveso –

jeden lexém – dva rámce, tak už z toho plyne, že to jsou dva významy. Ale ne
naopak.

OD: To znamená, že jeden rámec může příslušet více významům.
JP: Ano. Klasický příklad je „chovat dítě“ a „chovat králíky“, oboje je akuzativ.

Ti, kdo dělají valenční slovníky, si musí být vědomi, že se nemají strefovat do
jednoho hesla. Účelem není, aby bylo jedno heslo, ale aby se štěpilo podle po-
lysémie.

OD: To znamená, že valenční slovník by měl mít z definice jemnější rozlišení významů než
klasické slovníky, kde se očekává, že jsou jenom nahrubo.

JP: No, valenční slovník by to měl mít. Ale je to příliš silné tvrzení, tradiční slovníky
mají zase jiné užitečné údaje.

OD: Co si myslíte, že by určitě nemělo chybět u hesla ve valenčním slovníku? Jsou to pro
Vás přesně ty věci, které jsou ve VALLEXu, nebo třeba něco navíc? Nebo tam naopak
něco není tak důležité?

JP: Zásadní pro tento přístup je funktor a jeho forma. Některé věci jsou jakoby na-
vrch a ve VALLEXu jsou zachyceny jenom zčásti, protože v době jeho vzniku
ještě nebyly teoreticky popsané. Například tam je u příslušných aktantů na-
psáno, že se mohou účastnit reciprocity. „Líbat“ může být reciproční, protože z
z valenčního zachycení toho hesla ve slovníku chci odvodit: „Pavel líbá Marii“ a

145



„Pavel a Marie se líbají“. Teď si nejsem jistá, jestli tam jsou omezení na pasivum.
Není totiž pravda, že každé tranzitivní sloveso tvoří pasivum.
Ještě se vrátím k jedné věci, která je zásadnější. Pokud v tom jazyce existuje vid
jako v češtině, musí tvůrce slovníku taky rozhodnout, jestli bude mít dvě hesla,
nebo jedno. Teoreticky by bylo optimální, aby měl jedno. Ale i pravé vidové
dvojice se liší ve valenci. Sloveso „uklidila“ můžete říct bez objektu a „uklízela“
taky a není to negramatická struktura. Podobně „zametla“ a „zametala“. Jiný
je ale vztah např. u vidové dvojice „neruš ho, když pije“ proti negramatickému
„už vypil“.

OD: Já bych řekl i „zametla“ i „zametala“… ale u „zametla“ to implikuje, že určitě zametla
něco…

JP: Určitě něco, a ještě navíc nejspíš podlahu.
Ale ptáte se, které další údaje. Řekla jsem ty základní – funktor, forma, recipro-
cita, omezení na pasivum. Pak ještě jsme takoví fajnšmekři, že jsme zavedli ka-
tegorii rezultativu. To je možná pro srovnání s nemčinou docela zajímavé. Na-
příklad věty jako: „Matka uvařila synovi“ a „Syn má uvařeno“ – tu druhou kon-
strukci lze chápat buď jako syntagma, nebo to můžu prohlásit za morfologickou
kategorii, jak to už v jisté podobě navrhoval Mathesius. Tohle ve VALLEXu ještě
není, to ještě rozpracováváme – jestli sloveso může tvořit objektový rezultativ
„je uvařeno“ a „má uvařeno“, rezultativ posesivní.
Takže pasivum, rezultativ, reciprocita… pak je ještě taková věc, o které říkám,
že by se měla udělat, ale nevím, jak. To je případ toho „zametla“ – když tam
nic neřeknete, vyrozumívá se „podlahu“. Když máte telefonát a řeknete: „On
rychle zavěsil,“ nemusíte říkat, že sluchátko, dokonce by to znělo divně. A u
některých sloves ten akuzativ vynechat prostě nejde. Tomuhle jevu říkám fra-
zeologizované vypuštění valenčního členu. Ale jak zjistit, u kterých sloves to je
možné, je větší problém – ale empirický.

OD: To je asi problém, protože to tam vlastně není…
JP: Vlastně to ve velkém korpusu [ČNK] nemůžete hledat, protože to tam není.

OD: Ještě by mě zajímalo, jak moc důležité vám přijdou příklady u hesel ve slovníku.
JP: Co teď řeknu, bude subjektivní názor: Bez příkladů není žádný slovník – nejen

valenční – dobrý. Někdy bych řekla, že je příklad důležitější než výklad toho
hesla, protože pro popis významu neexistuje vymezený metajazyk. V jazyce
výkladů hesel neexistují závazná pravidla, jsou to více méně volné parafráze.
V tradičních slovnících je patrné, že tohle heslo zpracovával jiný člověk než
támhleto, protože ten popis používá úplně jiná slova. Pro mě je příklad jeden
z nejdůležitějších. Myslím si, že pro normálního uživatele, ne lingvistu, je to
taky důležité. Ale když je příkladů moc, tak to moc nabobtná, což taky není
žádoucí…

OD: A když je to na webu, třeba…
JP: Když je to online, tak je jedno, jestli to nabobtná. Víte, než jsem přišla na to, že v

tom německém slovníku si můžu heslo rozvinout, tak mi to taky chvilku trvalo,
ale… člověk si může otevřít takovou zónu hesla, kterou potřebuje. VALLEX je
snad v podstatě taky tak dělaný. Obecně řečeno si myslím, že bez příkladů to
není správný slovník.
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OD: A je pro vás důležité, aby byly příklady z korpusu… nebo stačí nějaký vymyšlený…
JP: Donedávna jsme neměli korpus, takže to muselo stačit bez něj. Ve VALLEXu

jsou myslím právě i takové řídké, frazeologizované významy, že jsou introspek-
tivní. Dělá to inteligentní člověk, tak si ten příklad vymyslí. Samozřejmě je re-
prezentativnější když je příklad z korpusu.

OD: Já jsem taky od někoho slyšel, že mu ty vymyšlené příklady přijdou vlastně jednodušší
na zacházení. Že z nich je vždycky hned vidět… zatímco v korpusu je často spousta
balastu, kterou si člověk musí odmyslet.

JP: To je pravda, ale ta korpusová věta se dá jakožto příklad nějakého jevu okleštit,
tedy zjednodušit. Jde pak o to, jestli tam napíšu, že to je z korpusu, nebo ne.

OD: Takže jde hlavně o to, aby to bylo čitelné a přehledné. A korpus je hezký, ale není úplně
nutný.

JP: Máte pravdu, že přehlednější a jednodušší jsou příklady, které si někdo vymys-
lel. Mně ale pak přijde, že tam někdo plácne věcně nesmysl, jen aby daný jev
demonstroval. „Umělé“ příklady musí být rozumné.

OD: V podstatě ano, spolehlivost těch údajů je taky docela důležitá.
JP: Korpus je strašně užitečný, ale nemůže se říkat: Není to v korpusu, tak to v

češtině není. A když je to v korpusu, tak to ještě není záruka, že je to česky –
je tam spousta chyb. Člověk je rád, že ten korpus existuje, že nemusí vypisovat
kartičky. Čeština ale není ohraničená korpusem.

OD: Myslíte, že je pro valenční slovník důležité uvádět, která doplnění jsou obligatorní a
která jenom fakultativní?

JP: Myslím si, že je to důležité, určitě pro výuku a pro automatické zpracování –
protože obligatorní doplnění ve větě prostě musí být. A nebyl by to valenční
slovník, kdyby se to nerozlišilo, protože je to principiální dichotomie v teorii
valence.
Vy pracujete s VALLEXem taky, že? Tam mají typická doplnění. A proti tomu já
teoreticky protestuji, protože to do valence nepatří. Autoři slovníku si to prosa-
dili s ohledem na užitečnost při automatickém zpracování jazyka. Argumentují
tím, že mnohem častěji se vyskytují doplnění typická než třeba fakultativní . Ale
z hlediska čisté teorie valence to tam nepatří.

OD: Mně ta typická doplnění přijdou užitečná. Kdybych se učil jazyk, tak by se mi možná
hodilo vidět, jak vypadá typická věta, která obsahuje to dané sloveso.

JP: To možná ano. Teď jsem protestovala jako člověk, který dělá FGP i teoreticky. Ří-
kala jsem, že valence ve slovníku je dobrá pro automatické zpracování, a proto
chápu, že typická jsou taky důležitá, protože je vysoká pravděpodobnost, že se
s tím daným slovesem najdou.

OD: Potom ještě k těm nálepkám: Mě by zajímalo, jestli vám přijde jako velký rozdíl, když
v tom německém slovníku jsou dané jako akuzativní doplnění, nominativní doplnění;
jestli je to důležité. Jestli je lepší mít ty nálepky vyloženě sémanticky, nebo jestli nevadí,
když jsou jenom syntakticky definované.
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JP: To by asi vadilo… Já říkám „nálepka“ jenom zkratkám pro funktory. Bez nich
vzniknou problémy s interpretací valenčních pozic - „dát někomu něco“, „in-
fornovat někoho o něčem“ – který z argumentů je druhý a který třetí?
Nechceme, aby „lékař informoval příbuzné o pacientovi“ mělo stejné ohodno-
cení jako „lékař informoval pacienta o příbuzných“, což by se bez „nálepek“
mohlo stát.

OD: V německém mají vypsané nominativní, akuzativní, dativní nebo předložkové dopl-
nění… Je to vlastně trochu obecnější, třeba ty předložky nevypisují přímo.

JP: Protože je jich hodně.
OD: Často je u toho slovesa jen jedna konkrétní předložka, ale tu se člověk dozví až v příkla-

dech. Vlastně je tam ještě taková věta, že „někdo něco někomu“, a tam jsou ty předložky
ještě vyjmenované.

JP: Takže otázka zní tak, jestli si poradím s takovým valenčním rámcem, kde bude
rovnou nominativ, dativ, akuzativ…

OD: V podstatě ano.
JP: Pak je to ovšem valence v trochu jiném významu, v české tradice se tak popisuje

„rekce“, tedy něco čistě povrchového.
Pro jisté účely s tím, na co jste se ptal, vystačím, tak je to v podstatě zachyceno
vběžných výkladových slovnících. Ale třeba když sloveso připouští pasivum,
tak bych měla vědět, která z valenčních pozic se stane na povrchu subjektem.
To by mělo ve valenčním slovníku být vyznačeno, protože v našem pojetí to je
nejen patiens, ale někdy je to adresát, někdy je to efekt… Asi bych odpověděla,
že běžný uživatel na tom nebude lpět a nebude to pro něj tak důležité. Ale
jakmile se chci o tom jazyce něco dovědět, vlastně tím pronikám do základů
syntaktické stavby. O aktoru se říká, že je hierarchicky nejvýš, a podobně.

OD: Takže je to důležité hlavně pro porozumění té syntaxi, ale kdyby se někdo do toho slov-
níku chtěl podívat jen kvůli nějaké vazbě, potom to až tak důležité není.

JP: Ledaže by tam někdo našel nominativ-dativ-akuzativ a omylem dal to, co je v
akuzativu, do dativu – nějaké české příklady jsem už zmínila.

OD: Vím, co myslíte – kdyby ty doplnění prohodil…
JP: Kdyby to prohodil. To se vlastně u méně známých sloves může stát, ale…

OD: V němčině jsem byl u slovesa „beneiden“ strašně dlouho ovlivněný češtinou. To zna-
mená „závidět“, ale my závidíme „něco někomu“, zatímco v němčině je „beneiden je-
manden um etwas“, vlastně „někoho o něco“. A já to nevěděl a do akuzativu dával tu
záviděnou věc a ne toho člověka.

JP: Taky argument ve prospěch „nálepek“. Navíc do toho slovesa líp kognitivně
vidíte, když máte označené, že dativ je adresát a ne něco jiného.

OD: Takže ten vhled do té sémantické situace. Dobře.
JP: Říkal jste, že mi něco ukážete.

OD: Chtěl jsem se zeptat, jak na vás bude působit jedno sloveso [„beleidigen“ zobrazené na
tabletu], které jsem si vybral z toho německého slovníku – způsob zpracování a tak, nebo
i ta doplnění…
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JP: Na mě ten slovník zapůsobil moc dobře. Říkala jsem si, že to mají přehled-
něji uspořádané než my, designově je to skvěle udělané. Oni uvádějí poměrně
hodně příkladů, ale zase se na ně nemusíte dívat, když nechcete. Tady Sub zna-
mená subjekt?

OD: To je subjekt. Potom Akk, to je akuzativ…
JP: To je divné, to je taková směs. A tohle je předložkový pád a tohle je adverbium.

OD: Ano.
JP: A ten předložkový pád a adverbium tam nemusí být, kdežto tyhle dva…

OD: A znamená to „urazit“ – „někdo urazí někoho něčím a v něčem“.
JP: „Někdo někoho něčím a v něčem“… to bych souhlasila.

Myslím, že to mají hezky propracované, pokud bych to mohla z těch tří sloves
posoudit. Je to pěkné. Taky se mně na tom líbí, že v příkladech jsou jsou i ta
doplnění, která nejsou valenční… nebo jsou nepovinná.

OD: Já jsem to pochopil tak, že jsou považované za valenční… ale fakultativní.
JP: Asi ano. Ocenila jsem, že se tu udává tvorba pasiva – Sein-Passiv. Taky jsem tu

viděla údaj o reciprocitě. A tady je ještě poznámka…
OD: Ano. „V generických větách se může vynechat i akuzativní doplnění.“ Tady je příklad:

„Může umění vůbec urážet?“
JP: To je takový ten typický příklad – jak jsem mluvila o „zamést“ a „zavěsit“. Ří-

kala jsem si, že bychom to taky měli mít taky takhle graficky hezké. Ty zóny
se tu dobře oddělují. Design se mi líbí, teoreticky bychom bychom se zřejmě
rozcházeli. Nelíbí se mi např. to, že akuzativ a subjekt se používají ve stejné
kolonce hesla. To jsou přece pojmy z různých oblastí, rovin jazyka.

OD: Mně třeba přijde divné, že „něčím někoho urazit“ a „v něčem ho urazit“ jsou považo-
vány za nějakým způsobem valenční, i když fakultativní. Ve VALLEXu je „někdo urazí
někoho“ a tím to končí. Ještě je tam „něčím“ jako typické doplnění.

JP: Tohle je samozřejmě empiricky hrozně důležitá otázka – jak to rozlišit. Pokud
to jde, používáme dialogový test. Když se zeptám, čím ho urazil, tak ten druhý
může říct „nevím“, že. Vím, že je uražený. Ten dialogový test sice funguje, ale
někdy se zeptám a ten druhý neví, jestli má říct „nevím“, nebo ne. Většinou
funguje, ale tohle by byl zrovna příklad toho, kdy bych chvilku váhala. Aby byl
uražený, musím vědět, že mu někdo něco provedl. Musí mluvčí vědět, co se mu
přihodilo, kdo ho čím urazil? Spíš nemusí, takže tato pozice není valenční.
Ty příklady jsou z korpusu?

OD: Ta první věta, kde jsou skutečně všechna doplnění, tak ta je podle mě – tam není napsaný
korpus, u těch ostatních je většinou je dopsaný…

JP: Pramen.
OD: To mají docela podrobně. Ale tadyta věta z korpusu není a u většiny vět z korpusu nejsou

ta doplnění všechna.
JP: To už taky něco ukazuje, to už je taky docela dobré kritérium. Když to ve větách

není, tak to asi má být v závorkách, nebo tam nebýt.
OD: Oni na to mají nějaké testy – jestli se to dá z té věty vypustit a pořád bude gramatická…
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JP: To je ten zásadní test… To je první kritérium – když ta věta bez toho bude negra-
matická, tak prostě to valenční je. Tam nemůže být spor v teoriích, v příkladech,
v ničem. A začíná to být problematické, když to tam být nemusí, prostě v těch
„bolavých“ případech.

OD: Nebo jestli se dá použít vytknutí do konstrukce s „a to“.
JP: Pokud se jim toto kritérium osvědčilo, proč ne. Já s ním zkušenosti nemám.

Jinak se mi ten německý valenční slovník líbí – to je z Mannheimu, že ano?
OD: Ano, to je z Mannheimu. Mně se na tom hrozně líbí, že jednotlivá doplnění jsou v

příkladech barevně vyznačená. Pak je to hrozně přehledné. Ale občas právě mám pocit,
že tam jednak jsou doplnění navíc a jednak to dělení významů mně přijde často až moc
jemné. Ale možná je to jenom subjektivní…

JP: Najděte tam to „besuchen“ – zdálo se mi, že se tam jeden rámec opakuje.
OD: Teď nevím, který myslíte…

JP: Subjekt, akuzativ…
OD: Vlastně opakují se jim rámce. Nemají tady pravidlo, že ty rámce se nesmí opakovat.

Vlastně je to vždycky „někdo navštíví něco“. Nevím, já bych to vůbec nerozlišoval –
tenhle význam je napsaný jako „někdo je někde zapsán, aby dostal nějaké vzdělání“. To
je první význam – „navštěvovat“, asi univerzitu. Tady je „někdo se něčeho účastní jako
posluchač“. Přijde mi, že to je úplně to samé. Ale nejsem si jistý. Možná, že v češtině
bychom asi řekli tady „navštěvovat“ a tady „navštívit“. Ale v němčině tenhle rozdíl
nemáte.

JP: Mimochodem, to ve VALLEXu pokládají taky za důležitý rozlišovací rys – když
se to různě překládá do angličtiny nebo jiného jazyka..

OD: Tady je vlastně víceméně taky to samé – „něco si prohlédnout“, „navštívit Prahu“ jako
turista. Nevím, jestli „navštívit koncert“ a „navštívit Prahu“ je rozdílný význam. Já
bych to považoval za to samé.

JP: Já bych jim vytkla, že to je stejně zapsané. Ale ono to je rozlišené v tomhle řádku,
ne?

OD: Tady. Tady je „jemand ist an etwas eingeschrieben“ a tady „jemand nimmt an etwas
teil“.

JP: Ta výtka by byla, jestli to nemá být výš – aby to bylo vidět, proč tam je „besu-
chen 1“. Ale to už je technické, to není důležité.

OD: Některá slovesa mají podle mě hodně významů. Třeba „gewinnen“ – „vyhrát“ nebo
„získat“ – má asi 12 významů a já bych tam viděl tak čtyři možná…

JP: V tomhle nemáte oporu nikde a nikdy. Je to vždycky věc těch dvou, tří lidí, kteří
to heslo zpracovávají. Nechci tomu říkat „anotátorská shoda“, ale diskutují o
tom, kde mají problém. A počet významů je předmětem té diskuse.

OD: Už jsem to našel, je jich dokonce 13. Tady je „vyhrát nějakou cenu“, „vyhrát nějaký
zápas“… tohle nevím, co je… přinést cenu…

JP: „Kein passiv möglich“. To je pěkné. Zajímavé je, že v češtině to pasivizovat jde.
OD: To znamená, že nějaké číslo vyhrává. A to je něco jiného, než když já vyhraju něco v

loterii…
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JP: Jen to asi není pro automatické zpracování – tam je všechno slovy…
OD: Není.

JP: Proto my píšeme „-pas“ a „+pas“, aby se to dalo nějak zakódovat.
OD: V zásadě by se dalo někde mít tabulku, která by říkala, že když my máme „-pas“, tak v

tom slovníku na webu může být napsáno…
JP: Celá tahle věta.

OD: Přišel by vám zajímavý dvojjazyčný valenční slovník?
JP: Jeden francouzský doktorand, který studuje slovinštinu, uplatnil metodiku a

notaci z VALLEXu v kontrastivním pohledu a jednou nám výsledky na semináři
předváděl. Zejména se mi líbí – to je ale zase takové subjektivní – zachycení
valence tam, kde jsou odchylky. Na tom tradičním „někdo něco“ toho zas tak
moc není, ale kdyby tam bylo takové to „závidět“ a „obejít se s“ v angličtině a
„bez“ v češtině…

OD: Takže myslíte, že by ten dvojjazyčný slovník byl dobrá věc…
JP: Asi ano. Když máte mateřský jazyk a cizí jazyk, v kterém si máte osvojit to

sloveso s valencí, bylo by dobré vidět to kontrastivně.
OD: Mně přijde jako jediný problém, že se zase budou muset dělat oba směry. Že asi se to

nedá udělat obousměrně…
JP: Ne, no by neměl být problém…

OD: Myslíte, že to půjde udělat?
JP: Pokud to bude ekvivalent, tak by se teoreticky měly lišit jen formy. Ale může se

stát, že to sloveso v jiném jazyce bude mít dokonce i jiné funktory, nejen formy.
Pak to znamená, že strukturuje význam v každém jazyce jinak. Takže i tím by
to bylo užitečné, nejenom ty formy.

OD: Takže by byl jeden český rámec a jeden německý a jednotlivá doplnění by se na sebe
musela nějak namapovat. To by vlastně ospravedlňovalo ten systém, že se dělí významy,
když se to překládá jiným způsobem. Tady by se to muselo použít určitě.

JP: Ano.

František Štícha
Transkript des Gesprächs am Institut für tschechische Sprache der Tschechischen
Akademie der Wissenschaften in Prag vom 26. Juni 2013

FŠ: Tak povídejte, co byste si přál.
OD: Mně by šlo hlavně o vaše názory a zkušenosti…
FŠ: Specifické zkušenosti s valenčními slovníky mám velmi malé a útržkovité a

amatérské. A názorů mám asi ještě míň než zkušeností, nad tvorbou ani využí-
váním valenčních slovníků jsem se nikdy soustavněji nezamýšlel. Spíš je mám
k dispozici, vím, jak vypadají a že je každý jiný. Tady vidíte tyto tři [Valency
dictionary of English, VALBU, Slovesa pro praxi]… Ten druhý český knižní je
zase jiný než tady ten, který dělala Prouzová a kolektiv. Je to celkem přirozené,
tak jako každá gramatika je jiná, tak i každý valenční slovník je jiný.
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OD: Já to zkusím obecněji… jaká je vaše představa o valenci?
FŠ: Samozřejmě každý syntaktik musí mít nějakou představu o valenci, dříve nebo

později se musí s tím pojmem seznámit a více či méně s ním přichází do styku
a zamýšlí se nad tím. Podobně jsem na tom byl i já. Já jsem se zabýval hlavně
takzvanou diatezí, což vyšlo z mého zájmu o zvratná slovesa. Od něj jsem se
dostal k pasivu, k rezultativním konstrukcím a k diatezi, kde o valenci jde spíš
prakticky než teoreticky. Tam jde o to, jak se ty komponenty jedné struktury
různě přemisťují. Do styku s valencí jsem se dostal prakticky, když jsem uvažo-
val o různých strukturách diateze, co je primární, co je sekundární. Tam člověk
pracuje s valenčními strukturami, ale nezabývá se teorií valence.

OD: Ale nějaké pojetí vám může být příjemnější pro práci, nebo užitečnější…
FŠ: Jistě, ale já jsem nikdy nebyl teoretik tohohle typu, mně nešlo v prvé řadě o vy-

tváření teorií, koncepcí, ale o poznávání jazyka. I když jsem sepisoval něco te-
oretického, primárně mi šlo o to, poznat jazyk, poznat soustavy struktur, které
jsou skryty v množství textů a nelze je vyčíst z jednotlivých vět – teprve ze srov-
návání určitého množství textu. Pochopitelně jsem četl řadu pojednání o valenci
a vždycky mě zajímalo, do jaké míry ty teoretické koncepty vycházejí z reality
jazyka. Bohužel tomu tak často není.

OD: Takže nějaký teoretický koncept vám přijde až druhotná věc, hlavní je zaměřit se na
jazykový materiál…

FŠ: Tak by se to dokonce dalo říct, ano. V teorii valence jsou určité opěrné body,
ale toho je poměrně málo. Východiskem může být rozlišení těch dvou aspektů,
kterým se většinou říká sémantická valence a syntaktická valence. Další aspekt
je obligatornost nebo neobligatornost komplementu přítomného ve valenční
struktuře, možná by bylo lépe to v prvním kroku vidět takto dichotomicky.
Známý je přístup Františka Daneše, který pracoval s trichotomií: obligatorní,
potenciální, fakultativní. Danešův přístup se mně dost líbil, ale většinou se pra-
cuje s dvojčlennou subpozicí. Upřímně řečeno nevím, proč, moc to nechápu,
Danešova trichotomie se mi líbí víc a sám přirozeně tíhnu k tomu, abych z ní
vycházel. Když se řekne „obligatorní komplement“, tak si myslím, že bychom
tomu měli rozumět tak, že ten komplement je skutečně nejen systémově poten-
ciálně přítomen v nějaké predikační struktuře, ale že bude přítomen i v kon-
krétní větě, vždy.

OD: To znamená, že ho z té věty nemůžu vypustit…
FŠ: Ano, nikdy prostě – ani když je kontext zcela jasný, tak nelze to slovo z té věty

elidovat. Ale jestliže se pracuje s dichotomií obligatorní-fakultativní, tak se ob-
ligatornost zřejmě pojímá nějak obecněji a snad i vágněji, nevím. A tou obliga-
torností se myslí jednak to, co jí myslel Daneš, ale i potencialita. Já si ale myslím,
že je prakticky užitečné rozlišovat, jestli máme absolutní obligatornost nebo je-
nom potenciální.
Vezměme třeba jeden z nejznámějších příkladů, „číst“. V Danešově pojetí bude
objektový komplement potenciální, ale ve všech jiných pojetích je obligatorní.
Ale přece je třeba rozlišovat „naše Evička už čte“ a „Eva čte noviny“, kdy ty
„noviny“ nemůžete vypustit, protože „Eva čte“ znamená „knihu“. Kdyby tam
bylo nějaké adverbium – „už“ – „naše Evička už čte“ – tak to má dispoziční vý-

152



znam. Takže máte nejrůznější případy – „Eva čte“ – něco konkrétního, kontext,
situace určí, co. Nebo „Eva čte“ – umí číst. Ale obvykle ne v této holé větě, ale
v nějaké větě, kde jsou nějaké specifikátory, které indikují konkrétní význam.
„Naše Evička“ – to deminutivum… v našich podmínkách nebude mít smysl ří-
kat o dospělé ženě, že umí číst. Tím už narážím na spoustu aspektů valence, od
ryze formálních záležitostí – počtu a konfigurace typů komplementů – až po
pragmatiku a znalosti světa a sociální realitu. Toto všechno hraje roli v jazyce
vůbec, takže i ve valenci. Takže bych byl pro to, rozlišovat obligatorní a po-
tenciální. Ale je to třeba ještě specifikovat. Vždycky musíme říct, co tou obli-
gatorností rozumíme, protože absolutně v jazyce nefunguje skoro nic – vyjma
formální morfologie, tam jsou absolutní normy. Možná, že jsou některé i syn-
taktické, pořadí příklonek, třeba.
Ale pokud jde o to, zda nějaký komplement je ve větě absolutně nutný nebo ne,
tady absolutní normy nejsou. Myslím, že nelze říci o žádném komplementu,
že je absolutně nutný v nějaké větě v jakémkoliv textu. A to nemám na mysli
jenom expresivitu humoru a podobně. V úvodních partiích prací o valenci lze
často najít takové triviální příklady, jako že v češtině nemáme větnou strukturu:
„Naše teta navštívila“, že tam vždycky musí být objekt „koho“, a že tedy slo-
veso „navštívit“ je dvouvalenční, implikuje subjekt a objekt v akuzativu. Ale
zejména v umělecké próze má často autor velmi specifické důvody pro to, aby
třeba napsal „Naše tetička ještě nikdy nenavštívila“. Teď si vzpomínám na je-
den příklad… to je z nějaké prózy, je věta, která končí tranzitivním slovesem,
jeho objekt není lexikálně vyjádřen a následuje: „Objekty si libovolně dosazuje
podle potřeby“, nebo něco takového. O absolutní obligatornosti by se tedy ne-
mělo mluvit. Mohli bychom mluvit o tom, že objektový komplement je obliga-
torní dejme tomu za normálních okolností, ve standardním spisovném textu,
nemá-li jít o nějaký zvláštní efekt a podobně. Pak bychom mohli říci, že sloveso
„navštívit“ vyžaduje obligatorní objekt a že věty jako „Eva navštívila“ jsou ne-
gramatické. Já tahkle postupuju a říkám relativně negramatické.

OD: Jasně.
FŠ: Poměrně málo se to ví, ale má to značný smysl myslím hlavně proto, že různé

jazyky se v těchto normách velmi odlišují. Kde je v jednom jazyce relativně
obligatorní objekt, v jiném jazyce není. To jsem třeba tady nalistoval ve valenč-
ních slovnících: U slova „vysvětlit“ v základním významu „vysvětlit někomu
něco, čemu nerozumí“ v češtině i němčině obligatorně slovně vyjádříte ve větě,
zejména psané, oba ty objekty. "Můžeš mi to vysvětlit?"Ale máme zvláštní pří-
pady, kdy se v češtině i v němčině ve stejné funkci ten dativní objekt, adresát,
eliduje: „Můžete to vysvětlit?“, obrací se novinář na politika. To ale většinou
znamená nějaké stanovisko, nějaký názor, a jde tedy o trochu specifický vý-
znam. Myslím, že když se nad tím zamyslíme a podíváme se do korpusu, tak
se ukáže jako zcela evidentní, že mezi „Můžete mi to vysvětlit“ a „Můžete to
vysvětlit“ je významový rozdíl, poměrně výrazný.

OD: Takže nemyslíte, že třeba ten jeden…
FŠ: Náhoda? V syntaxi je výjimečně něco zcela fakultativní, zcela libovolné, ná-

hodné – výjimečně. To je moje mnoholetá zkušenost.

153



OD: Já jsem spíš myslel známé z kontextu.
FŠ: To principiálně nehraje vůbec roli. Jestli něco je více či méně známé z kontextu,

ze situace, znalostí světa, nehraje roli v tom, jak je obvyklé ten komplement
ve větě lexikálně pojmenovávat. Bohužel často slyšíte nebo čtete opak. Říká
se: „Vše, co lze vyvodit ze situace, z kontextu, lze elidovat.“ To zdaleka není
pravda. Představte si takovou triviální situaci, že někomu něco podáváte a vy-
zýváte ho, aby to zahodil do koše. Takže mu to podáte, no a co řeknete: „Prosím
tě, zahoď to do koše“, že ano. Řeknete tam to „to“ vždycky?

OD: Asi ano…
FŠ: To je tam pragmaticky zbytečné, absolutně zbytečné. Ale je to pevná norma.

„Zahoď to“. Ale v ruštině ne.
OD: Aha.
FŠ: I francouzština se v tom liší. Rusové zájmenné objekty ve výpovědích často le-

xikálně nerealizují. Třeba v ruštině je běžné: „Zab'ju!“ Z hlediska češtiny tam
jsou elidovány dva zájmenem vyjádřené komplementy: mluvčí – „já“ a adre-
sát – „tě“. Ze vzteku říkáme: „Já bych tě nejradši zabil!“ – „Já tě zabiju!“. Rus
řekne jenom „zab'ju“. Nebo „Bros!“ místo „Zahoď to“. Nevím, kolik je takových
případů. Já jsem kdysi srovnával současnou češtinu, starou češtinu a ruštinu.
Vypůjčil jsem si scénář ruského filmu a z něj excerpoval řadu případů typu
„bros“.
S tím vysvětlováním… v angličtině – „explain“ – to máte tady [Valency dictio-
nary of English]. Přečtu jeden příklad: „I really should explain, began Bunbu-
ry…“ To je: „Opravdu bych ti to měl vysvětlit“ – oba ty objektové komplementy
jsou elidované. To je běžné, to znám z anglické prózy. Podobně ve francouz-
štině: „Tu peux expliquer?“ – to je doslova „Ty můžeš vysvětlit?“ Tedy: „Můžeš
mi to vysvětlit?“
Takže mě na valenci nejvíc zaujalo právě toto – ten úzus a normy pro lexikální
nevyjadřování potenciálních komplementů. Protože právě se v tom jazyky liší –
liší se čeština od němčiny, od angličtiny a francouzštiny. Ve všech těch jazycích
celý život čtu, tak si toho všímám. Dokonce mám o tom v jednom sborníku
studii.
Na to téma existuje dost zajímavé literatury, celé monografie pro francouzštinu.
Vzpomínám si i na jeden článek o „deletable objects“ v angličtině, tam je teorie
a empirie vyvážená. Jmenuje se to „Verbs and deletable objects“, autorkou je
Adrienne Lehrer.

OD: Přijde mi zajímavé, že byste určitě byl pro dělení na tři skupiny těch participantů…
FŠ: Nejméně.

OD: To znamená, že třeba radši nějakou škálu od nuly do sta, nebo něco takového?
FŠ: Ano, škálovitě to pojmout. Od absolutně obligatorní, relativně obligatorní „Eva

navštívila“ až po vyloženě fakultativní případy typu „Eva si čte“. Ale tady zase
jde o to, že když nepojmenujeme ten objekt, máme zpravidla na mysli jeden typ
objektu – u „číst“ je to kniha nebo nějaký zábavný text. Obvykle to nebudou
noviny a už vůbec ne třeba dopis.

OD: M-hm… to asi ne.
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FŠ: Když budu sedět u počítače a číst si maily, přijde manželka a zeptá se: „Co
děláš?“, tak neřeknu: „Čtu.“ Ani: „Čtu si.“ Řeknu: „Čtu si maily.“ U slovesa
„otevřít“ to zase budou dveře. A ve specifických situacích… to je třeba všechno
v té valenci brát v úvahu… u zubaře sedíte v křesle a on říká „otevřete si“, „vy-
pláchněte si“ – zpravidla s tím dativním reflexivním „si“. Ale mimo tuto situaci
můžeme prohlásit, že „Eva si vypláchla“ je negramatická věta. Protože tam ten
objekt – ústa nebo cokoli – je tam obligatorně lexikálně třeba pojmenovat.
Jedna věc jsou jazykové teorie, které té empirie moc nepotřebují. Druhá věc
je jazyková realita, která je tak bohatá, že si to i málokterý lingvista dokáže
představit. To odhalují v posledních letech korpusy. Čím větší je korpus a čím
intenzivněji se s ním pracuje, tím víc člověk žasne a tím víc se ukazuje, jak je
jazyk opravdu bohatý a složitý systém. Obsahuje stovky nebo tisíce pravidel
a tendencí, norem, o kterých ani lingvistika dosud netušila, že existují. Teď jsem
to možná trochu zjednodušil a přehnal, ale snad mi rozumíte, jak jsem to myslel.
V popisu je tedy třeba zachytit škálovitost a mnohoaspektovost – formální syn-
tax, sémantika, pragmatika, sociální realita a frekvence, distribuce v textech,
poměry variant. Tím jsem se zabýval i ve svém článku o lexikálně nevyjádře-
ných objektech – jde tu o znalost jazyka, jazykové normy „an sich“, o znalost
světa a kontextu. Všechny aspekty se na tom podílejí. Jak identifikujeme objekt
ve větě: „Eva postavila kufr na zem a otevřela“? V češtině to zpravidla budou
dveře, ale v němčině spíš ten kufr. Když se podíváte do německého korpusu,
tak zjistíte, že „otevřít dveře“ ku „otevřít“ se v německém korpusu vyskytuje
třeba v poměru 10:1. A v češtině je to naopak 1:10. Čili v němčině zpravidla…
Vidíte, jak je to nesmírně komplikované. A dělat nějakou takovou pustou chom-
skiánskou teorii, to na můj přístup k jazyku prakticky nemá smysl.

OD: Když si vezmete nějaké heslo ve valenčním slovníku, co je pro vás důležité, aby tam
opravdu bylo?

FŠ: Já začnu úplně prakticky, máme tady tři valenční slovníky – a pro mě jedno-
značně je nejlepší ten německý, VALBU. Je v něm všechno, co by podle mě v ta-
kovém slovníku mělo být, a navíc je přehledný.
Tenhle [Valency dictionay of English] se mi zdá méně přehledný. I když si ve
VALBU nepřečtete úvod nebo teoretický výklad, tak to pochopíte. Tady máte
infinitiv – „erklären“, pod tím jsou významy „erklären 1, 2, 3 až 6“ a tady vidíte
SBP – proto se podíváte do seznamu zkratek – Satzbauplan. Belegungsregeln –
tady máte příklady na obsazení. I když jste to třeba nikdy neviděl, pochopíte, že
NomE bude Nominativergänzung. Další – objekt a obsazení prvního objektu,
druhého objektu a podobně. Pak jsou tady údaje o pasivizaci a o užívání kore-
látů, což si nevzpomínám, že by to v jakémkoli slovníku, obecném výkladovém
nebo valenčním, bylo uvedeno. To je velmi důležité – pro větné komplementy
v hlavní větě je nebo není takzvaný korelát. Někdy tam musí být, někdy tam
nesmí být, někdy tam může být.

OD: Vím, co myslíte. Kdysi jsem se to marně snažil najít v nějaké gramatice…
FŠ: Já o tom mám poměrně dost v té srovnávací gramatice…

OD: Tu jsem bohužel v tu dobu neznal.
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FŠ: Ve druhém vydání to bude ještě líp zpracované – do dvou let vyjde druhé pře-
pracované vydání. Je tam odstraněno mnoho chyb a stovky nových dokladů.
Pomohl mi s tím Marcus Gieger, který to velmi svědomitě četl. Tady mám zatr-
ženo [ve VALBU] – u těch větných korelátů: „Diese Regeln sind verbabhängig.“
Možná to neplatí tak úplně doslova, ale principiálně to asi tak je. Rozhodně
platí, že člověk, jemuž není němčina mateřským jazykem a chce ji ovládnout
co nejdokonaleji, by si to měl ve většině případů ověřit – buď ve speciálním va-
lenčním slovníku, nebo ve velkém výkladovém slovníku, kde by ty informace
také být měly, ale zatím tam nejsou! VALBU je jediný slovník, kde jsou explicitní
údaje o korelátech.
Bohužel nelze předpokládat, že ani tento slovník není absolutně spolehlivý.
Teď tedy nejde o koreláty, to myslím obecně. Už jsem zmiňoval „erklären“, že je
češtině i v němčině nepochybně rozdíl mezi „Můžete mi to vysvětlit“ a „Můžete
to vysvětlit“. A tady je „mi“ jenom v závorce a uvedeno, že je to fakultativní.
V některých příkladech ten dativní objekt je, jinde není, a teď uživateli, něco si
z toho vyber.
Pokrok lingvistiky by měl spočívat v tom, že by jednou vznikl nový valenční
slovník němčiny, který bude ještě lepší než tento. V tom smyslu, že bude ob-
sahovat vše pozitivní z tohoto a navíc tam budou ještě informace, které tady
scházejí. Konkrétně, že bude rozlišena ta škála od absolutní obligatornosti k ab-
solutní fakultativnosti těch komplementů. To znamená, že u „erklären“ ten da-
tivní komplement je někdy skoro obligatorní v určitém specifickém významu,
v jiném specifickém významu zase je téměř obligatorní jeho absence.

OD: Takže byste byl pro nějaké hodně jemné rozlišení významů…
FŠ: Určitě, co nejjemnější – všechno, co v tom jazyce existuje. To je přirozené, že

bychom se měli snažit to reflektovat, zjistit, identifikovat, popsat. Že se nám
to vždycky nepodaří, je věc druhá. Ale musíme se o to snažit, v tom je podle
mě hlavní smysl lingvistiky. A pak by ten valenční slovník měl mít takovýchto
svazků několik, protože tady je asi 600 sloves. Samozřejmě, že ty nejběžnější, tak
tady je řekněme 50 % informací, které nepotřebuju ani já. Nebo možná 80 %.
Čím víc bude svazků, tím se podíl informací, které nebudu potřebovat, bude
zmenšovat.

OD: Chápu. Takže co největší pokrytí.
FŠ: Samozřejmě. A spíš ty méně frekventované jevy. Za několik let, co mám ten

slovník, jsem se do něj párkrát podíval, dejme tomu dvacetkrát. A z toho osm-
náctkrát mi to nepomohlo, protože tam nebylo, co jsem hledal. To je samozřejmě
takový hrubý odhad.

OD: Já jsem se zkoušel koukat na některá slovesa a srovnávat je v E-VALBU a VALLEXu.
A taky jsem měl pocit, že když vezmu sloveso z VALLEXu a hledám v E-VALBU jeho
překlad, většinou nenajdu. Opačným směrem jsem většinou našel, protože VALLEX je
větší – tam je tři tisíce sloves, možná ještě víc.

FŠ: No vidíte, to je rozdíl, jestli 600 sloves, nebo 3000. Já se ke své velké hanbě při-
znám, že jsem si támhleten slovník ještě pořádně neprohlédl. Člověk nemůže
dělat všechno. Já mám spoustu jenom lingvistických zájmů a kromě toho ještě
řadu jiných.
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OD: Já jsem si vytisknul jedno sloveso [„beleidigen“ – „urazit“], na které jsem se díval,
z E-VALBU a VALLEXu. A chtěl bych zeptat, jak to na vás působí, nebo co vám přijde
lepší…

FŠ: A oč jde konkrétně?
OD: Mně jde třeba o to, že tady těch doplnění je jiný počet… a třeba i o to zpracování.
FŠ: Vám jde o to, porovnat ty koncepce?

OD: V podstatě ano.
FŠ: To takhle narychlo nezvládnu… „Beleidigen“ odpovídá tady tomu druhému

významu, že. Ano, „způsobit urážku“. Patiens je obligatorní, v akuzativu, co
znamená MEANS?

OD: To je instrument a je to typické…
FŠ: Aha, to je zajímavé, typické. To mě ještě nenapadlo. To registruju prvně v životě,

že se ve valenci pracuje s pojmem typický komplement. Mně se to okamžitě za-
líbilo. „Urazila ho svou poznámkou“, tady to je. To typické, to mě zajímá. Hned
mě láká se podívat do korpusu, jak často se tenhle typ komplementu vysky-
tuje v reálných textech. Můj subjektivní dojem je takový, že to časté nebude, ale
jestliže to má být typické, tak by to mělo být i časté. Pokud ne, mělo by v tom
slovníku být dost přesně vysvětleno, co to znamená.

OD: Řekněme, že když se to vyskytuje více než tolika a tolika procentech případů, tak to
můžeme považovat za typické?

FŠ: Anebo by to taky mohlo možná být nějak komunikačně závažné.
OD: Jasně.
FŠ: Mně se to zdá přehledné. Co znamená ACT?

OD: To je aktor…
FŠ: To je ten nominativ… subjekt, podmět…

OD: Víceméně je to hodně syntaktická funkce…
FŠ: Je to ten první komplement. Je obligatorní, jasně… a teď je důležité, že ten

akuzativní komplement je taky obligatorní. Ale v jakém smyslu obligatorní?
Nějaký spisovatel by určitě dokázal vytvořit větu, kde by ten objekt nemusel
být lexikálně pojmenovaný. Například – v tom obecném smyslu to lze téměř
vždy: „Rád uráží“. O tom jsem mluvil. Ten pojem obligatornosti nebo ten feno-
mén, status obligatornosti je třeba se pokusit nějak definovat.

OD: Tam si myslím, že ta definice je založená na Funkčním generativním popisu. To rozlišení
tam bylo založené no tom, jestli v dialogu, pokud já ten komplement nepoužiju…

FŠ: Otázkový test.
OD: Ano, jestli to je normální průběh nebo ne. A třeba v E-VALBU jsou takové syntaktické

testy… jestli ta věta je pořád gramatická, když to vypustím, jestli to můžu vytknout…
FŠ: Dobře, ale tyhle testy počítají zase s introspekcí a s něčím, čemu bychom mohli

říct běžný úzus. Ale kdo o tom rozhodne? Rozhoduje buď úzus a frekvence,
na to jsou korpusy, nebo funkce. Jestliže něco je takové, pak z toho něco plyne.
Ta funkce může být strukturní, anebo sdělná, komunikační, a to je nejproble-
matičtější, protože tam může být ryzí subjektivno. Bylo by třeba to vyvozovat
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buď zase z korpusového úzu, nebo dělat sociolingvistické výzkumy, dotazníky
a takové věci, ale to se dnes už nedělá. Už na to není ani nálada ani peníze, nebo
na to není čas, všechno dohromady.

OD: To by bylo asi hodně náročné…
FŠ: Velkou roli jistě hraje vid. „Eva urazila“ nebo „Eva urazí“, to mimo kontext jed-

noznačně můžeme považovat za negramatické. Hlavně kvůli těm třem různým
významům je to zcela nesrozumitelná věta. Ale když užijeme imperfektivní
formu: „Eva uráží“, už je to jiné. A když tam doplníte „ráda“, tak už je to úplně
jasné – „Eva ráda uráží“.
Tu obligatornost můžeme definovat tak, že je to nutná přítomnost za určitých
podmínek… v holé větě, u dokonavého vidu… nevím. Ale zas by bylo třeba
zkoumat ty texty, kde se věty typu „Ona ráda uráží“ vyskytují. Na tyhlety věci
korpus nikdy není dost velký.

OD: Ještě by mě zajímalo, co říkáte na to, že tady je „jemand beleidigt jemanden mit irgen-
detwas in etwas“ – „něčím“ a ještě „v něčem“. Ten příklad je „Mit dem Vorwurf des
Plagiats hat der Kritiker ihn zutiefst in seiner künstlerischen Ehre beleidigt“…

FŠ: „Urazil ho v“… tím se může němčina lišit od češtiny. Tím doplněním – tím „in
etwas“. Nám to zní zvláštně, ale v němčině je to možná běžnější. Člověk by měl
okamžitě pojmout podezření, že nejde o chybu autorů, ale odlišnost jazyků.

OD: Když jsem se na to díval v korpusu, tak jsem neměl pocit, že by se to nějak moc lišilo…
ale…

FŠ: „Urazit v něčem“, to bych v češtině pokládal za divné, až možná negramatické.
Můžeme se podívat do korpusu – mám se podívat do korpusu? Ne, teď ne, když
to natáčíte…

OD: Já se na to určitě ještě budu dívat. Mám nějaké příklady z paralelního korpusu. Zatím
jsem prošel jen ty německé a přišlo mi, že to „v něčem“ se tam se vyskytuje spíš málokdy.

FŠ: Bylo by potřeba se podívat do českého i německého a porovnat to. Kdybychom
zjistili několikanásobně větší výskyt v německém korpusu, tak by se potvrdil
náš předpoklad, že v němčině to je obvyklé nebo normální, v češtině ne.

OD: Ještě by mě zajímalo, jestli se často setkáváte s tím, že lidé v těchhle věcech chybují…
FŠ: Teď vám přesně nerozumím – myslíte Češi v němčině, nebo Němci v češtině?

OD: Oboje. Anebo Češi v češtině taky…
FŠ: S tím asi nemám žádnou zkušenost. Ale sám se sebou mám zkušenost. Když

víte, že v němčině jsou korelativa v souvětí častější, máte tendenci dávat je i tam,
kde v němčině nejsou – vzpomínám si, že několikrát už mi rodilý němec škrt-
nul „es“, kde já jsem ho užil. To jsou z hlediska běžného uživatele naprosto
pominutelné detaily, i když rodilý uživatel toho jazyka se často zasměje, když
čte takovou větu.
Jádro toho, čemu říkáme valence, je to, čemu se říká běžněji „slovesná vazba“.
A ve vazbách se chybuje a ve vazbách chybují i rodilí mluvčí běžně. Vzniká – to
popsal už Šmilauer – atrakce, zeugma, to jsou velmi běžné jevy. Když jde o ně-
jaké nedbalostní zkřížení vazeb a podobně, v kterém evidentně nelze shledat
funkčnost, tak to je možno považovat za chybu. Dejme tomu, když někdo řekne
místo: „Uvažujeme o tom“ „Uvažujeme s tím“ – podle „Počítáme s tím“.
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OD: Taková interference…
FŠ: Obecně tomu lze asi nejlíp říct interference, opravdu. Když dojde k evidentně

komunikačně nefunkční interferenci, tak je to chyba.
OD: Takže považujete za docela důležité, aby se na vazby dbalo.
FŠ: Ty vazby jsou desítky, stovky let v bežném úzu a nikomu to nevadí, naopak

to prospívá našemu dorozumívaní, že rozlišujeme „počítat s něčím“ a „uvažo-
vat o něčem“. Když najednou po 50 nebo po 300 letech čirou náhodou někdo
v médiích pronese „uvažujeme s tím, že…“ a je třeba celebrita, tak to hned celý
národ začne opakovat. Tak to je jeden z problémů našeho života – napodobo-
vání je nutné, ale mělo by mít jisté hranice, nemělo by být bezbřehé.
Jazyk tvoří průměr. S tím se musíme smířit. A většinou je to v pořádku. Je
úžasné, že do tvorby jazyka nezasahují jenom spisovatelé a publicisti, ale kdo-
koli. Dokonce pokud jde o češtinu, tak to se tak obecně ví, že češtinu udržoval
lid… možná dokonce po několik set let, od Bílé hory po národní obrození.

Marie Vachková
Transkript der E-Mails von 6.–9. Juni 2013

OD: Zkuste popsat, co si Vy osobně představujete pod pojmem „valence“.
MV: Nebudu tedy vypočítávat odkazy na valenční teorie, ale držet se těch „před-

stav“.

a) Když jsem studovala, tak se mi se slovem valence vždycky jako úplně
první vybavovala moje oblíbená chemie.

b) Dnes – pod vlivem lexikografické práce – se mi vybaví valence jako me-
mento: při zpracování hesel (a to nejen sloves, ale zatím především při
revizích valenčně velmi zanedbávaných substantiv a adjektiv) pořád dbát
na to, aby člověk podchytil všechny podstatné vazby a nejčastější varia-
bilitu jejich lexikální a syntaktické podoby. S tím patří potíže podchytit
instruktivním způsobem sémantickou a logickou valenci. Je to dost dob-
rodružné, i u substantiv často dochází k překvapení: jak v němčině, tak
v češtině! Vždy by se měla zohlednit frekvence, postupovat od nejčastěj-
ších a nejpevnějších kolokací/koligací k těm periferním (méně frekvento-
vaným).

Velmi často zaznamenávám velkou „rozkolísanost“ (do uvozovek dávám proto,
že právě ona je zajímavá z kognitivního hlediska): Tak např. „Beurteilung über
ein Hotel“ vs. méně zastoupené „Beurteilung eines Hotels“. Co všechno nám
toto „kolísání“ prozradí? (etw4 beurteilen + über jemanden, etwas urteilen; dále
velmi zajímavé preference lexikální, kde se frekvence dost mění s výměnou ko-
lokačních partnerů atd. atd.)
A zde musím asociativně říci, že nenalézám odpovědi tam, kde bych je chtěla
najít, srov. další otázka.

c) Často se zabývám filosofickou dimenzí valence. Jelikož valence je odvo-
zena od slova valeur, nabízí se celá řada paralel na obecnější úrovni, tu
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lidskou nevyjímaje. Cena prvku nějakého souboru je dána vztahy/kvali-
tou vztahů, které prvek navazuje/je schopen navázat s ostatními prvky.

OD: Jaké by podle Vás mělo být určení valenčních slovníků? Kde nejspíš najdou využití?
MV: Adresáty valenčních slovníků by samozřejmě neměli být jen lingvisté. Měli by

to být hlavně učitelé, redaktoři, spisovatelé, překladatelé – tedy lidé, kteří hlí-
dají a spoluvytvářejí normu. Také autoři učebnic češtiny a slovníkáři. Velký zá-
jem o valenční slovníky panuje vždy u těch, kdo studují cizí jazyk.
Porušování normy v oblasti valence se vyskytuje hlavně v mluveném jazyce
(„přemýšlel na to, jak se tam dostane“), ve škole se i toto velkoryse toleruje,
protože k vlastním chybám se neradi vracíme, málo se navzájem opravujeme.
Ale toto je pouze součást většího problému – malá úcta k jazyku v běžné komu-
nikaci. Nevím, zda učitelé na nějakém gymnáziu doporučují valenční slovníky.
Spíše asi naivně vkládají naději do slovníků klasických – výkladových a překla-
dových, pokud je toto vůbec trápí. Vím, že práce se slovníky v osnovách je, ale
v praxi patří na většině škol k periferii.

OD: Jaký je podle Vás vztah valenčních slovníků a slovníků klasických?
MV: Tato otázka je velmi obecná, dávám tedy obecnou odpověď.

Valenční slovníky jsou slovníky speciální, zaměřené na valenci sloves, substan-
tiv, adjektiv (viz staré svazky dvojice autorů Helbig-Sommerfeldt). Tyto byly/
jsou pro běžného uživatele kvůli formalizaci popisu dost těžko přístupné a kro-
mě toho představují pouze výběr slovní zásoby. Kvůli nedostatečné materiálové
základně taky někdy nepopisují valenci vyčerpávajícím způsobem. Slovník vý-
kladový jednojazyčný by měl zprostředkovávat údaje o valenci vhodným vý-
běrem struktur a měl podchytit relevantní sémantickou i logickou valenci.

OD: Zvlášť Vás bych se rád zeptal, jak se pracuje se slovesnými vazbami ve Velkém akade-
mickém slovníku, který připravujete.

MV: Na slovesa se teprve chystáme, jelikož dáváme nyní do internetu po částech
hesla adjektivní a později i ta substantivní, tedy vše, co prošlo revizemi. Vzhle-
dem k tomu, že je těchto ca. 100 000, jde to (bez peněz) pomalu (i když jistě)
dopředu.
Koncepce sloves byla vloni přepracována, mohu Vám dát k dispozici rastr.
Hlavní zásadou je, že u většiny sloves valenční struktury určují princip organi-
zace heslové statě. Protože člověk, který dešifruje cizí jazyk, se často orientuje
podle slovesných vazeb. Vodítkem je Langenscheidt GWDaF. Velmi důležitou
pomůckou bude kookurenční analýza a pro kontrolu též VALBU.

OD: Když si představíte heslo ve valenčním slovníku, co by v něm podle Vás nemělo chybět?
MV: Valenčních slovníků může být tolik typů, kolik je cílových skupin – adresátů!

Podle adresáta se bude řídit

1. koncepce

2. obšírnost informační nabídky

3. míra formalizace

4. layout a hlavně náročnost příkladových syntagmat/vět.
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Pokud půjde o valenční slovník pro školní užití (např. němčina jako cizí jazyk),
půjde určitě o jiný typ organizace dat než u cílové skupiny s vědeckými ambi-
cemi, např. pro vysokoškolskou výuku.
Co by nemělo chybět: lidsky organizovaná heslová stať. Výmluvné příklady.
A taky deskripce kolísání s poznámkami. Minimum formalizace.
Pro vědce – viz níže.

OD: Mohla byste se podívat na „beleidigen/1“ v E-VALBU a „urážet/urazit-2“ ve VALLEXu
a popsat mi, jak na Vás tento překladový pár působí?

MV: E-VALBU:
Mně se to zdá krásné a přehledné. Ale jsem na layout zvyklá. Tvůrkyni tohoto
slovníku, který se nota bene v Německu skvěle prodává, znám: je to velmi prak-
ticky uvažující paní a věrná žákyně prof. Ulricha Engela (viz její kolokvium
k jeho poctě cca. před dvěma lety, o němž je zpráva v čas. Sprachreport IDS
Mannheim).
Dovedu si ale představit, že termíny budou dělat nezasvěceným potíže, a proto
se vsadím, že uživatelé se vrhají napřed na příklady. Mám ověřeno, že po vý-
znamu některých zkratek se čtenář pídí až poté, co s nimi intuitivně nehne.
Úvody čtou lidé liknavě dle zásady: If anything fails, read the instruction! Něco
jiného je, pokud se VALBU používá ve výuce na univerzitě a podá se i teore-
tický základ. Na slovníku existuje velmi intenzivní kooperace s Maďary (prof.
Bassola).
VALLEX:
Tahle otázka je na dlouhou debatu. Komu je slovník určen? Asi předně lingvis-
tům, že?
Obdivuji práci za slovníkem ukrytou, ale myslím si, že pro běžného uživatele je
popisný aparát plný bariér. Soudím podle toho, jak mí studenti pracují s obyčej-
ným slovníkem. Musím je napřed text naučit číst. A to tam nejsou formalizace
a zkratky tak náročné jako ve VALLEXu. Do dešifrace toho formálního popisu se
uživatel opravdu nepohrne. Formální popis je určený pro odborníka, příklady
pro veřejnost.
Vůbec nechci snižovat toto dílo, naopak, obdivuji ho. Jen odpovídám na otázky,
jak to na mě jako pedagoga působí. Lingvistu toto dílo zaručeně velmi potěší.

Edierte Notizen aus den Gesprächen am Institut für germanische Studien der KU
Prag vom 13. und 14. Juni 2013

VALLEX

• Určená cílová skupina – lingvisté a počítačové zpracování jazyka – je dost úzká.

• Styl prezentace s anglickými zkratkami je pro běžného uživatele kryptický a te-
dy odrazující.

• Běžný ne-lingvista si asi nebude chtít významy zkratek dohledávat. Člověk si
obvykle pamatuje větší množství zkratek až tehdy, když je delší dobu používá.

• Hodně by pomohlo zkratky nahradit českými slovy.
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• Příklady jsou uváděné až příliš zkráceně, lepší by byly celé věty s vyznačenými
doplněními.

Teorie při tvorbě slovníku

• Teorie fungují jako „škatulky“, do kterých se něco vejde líp a něco hůř. Na zá-
kladě empirické analýzy vnímám jazyk jako něco, pro jehož popis platí katego-
rie „spíše ano“/„spíše ne“.

• Teorie valence někdy může vypadat jako střecha – dům má ale námi neprobá-
dané základy, o které se nikdo moc nestará. Jsem pro teoreticky nepředpojatou
empirii velkého materiálu, a při zkoumání valence pro důsledné zohlednění
kookurence, nejen kolokability – tedy popis lexikálně-syntaktického kontinua.

• Při tvoření slovníku nelze začínat od hotové teorie. Je ji třeba postupně upra-
vovat, mít ji jen jako vodítko a přiznat si, že jazyk je natolik mnohorozměrný,
že nelze upřednostnit jen jeden teoretický pohled. Velmi inspirativní je občasné
setkání se vzdělanými překladateli a redakčními praktiky.

• Valence je vícedimenzionální jev a každá teorie ten počet dimenzí omezuje,
takže se valence na základě jedné teorií těžko zachycuje ve své komplexnosti.

Podoba slovníkového hesla, obligatorní doplnění

• Hesla sestavuje vždy skupina lidí, takže některá se povedou víc a některá méně,
v každém se zračí naturel toho, kdo heslovou stať tvoří (viz i Janko-Sieben-
schein, kde některá jsou výrazně obsažnější než jiná)

• Někdy uživatelé slovníku skutečně můžou chtít jen znát „kostru“ – pouze va-
lenčně nutná doplnění, ale většina uživatelů preferuje detailnější příklady, tedy
i valenčně nepovinná doplnění, popř. rozvitá doplnění, protože i ta mohou mít
vlastní valenci.

• Uživatelé často preferují vymyšlené příklady, které sloveso ilustrují „exemplár-
něji“ než korpusové doklady. Zde se ale názory liší.

Dvojjazyčný valenční slovník

• Dvojjazyčný valenční slovník by určitě byl užitečný.

• Přístup, který hodně zohledňuje slovesné vazby, se dá najít např. v nizozemsko-
českém slovníku.

• Aby byl výsledek skutečně použitelný, bylo by potřeba hesla vypracovat velmi
detailně – na obou stranách pak hrozí exploze možností. Nastává otázka, co
je centrální a co periferní jev – odpověď na ni se řídí – jako všechny ostatní
parametry slovníku – potřebami jeho adresátů.
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Astrid Winter
Transkript des Gesprächs im Gebäude des Goethe-Instituts vom 19. Juni 2013

OD: Verwenden Sie Valenzwörterbücher?
AW: Bei der Formulierung tschechischer Texte ist es für mich natürlich wichtig zu

wissen, mit welchen Ergänzungen sich ein Verb verbindet. Allerdings schaue
ich selten ins Valenzwörterbuch, sondern eher in digitale zwei- oder einspra-
chige Wörterbücher und -- je nach Textsorte -- in Terminologie-Datenbanken
und Glossare. Daneben verwende ich die tschechische Online-Grammatik des
Ústav pro jazyk český. Kontextbelege von Wortverbindungen suche ich auch im
Český národní korpusund manchmal zur Bestätigung der Gebrauchsfrequenz in
Internetsuchmaschinen wie Google oder Seznam und natürlich in Paralleltex-
ten.

OD: Meinen Sie, dass vielleicht ein zweisprachiges Valenzwörterbuch nützlicher wäre?
AW: Für die Übersetzung wäre es sehr sinnvoll, da man damit gerade die auf In-

terferenzen beruhenden Fehler vermeiden könnte und im Unterricht spezielle
kontrastive Übungen entwickeln könnte. Bei der Übersetzung ins Deutsche --
in die Fremdsprache der Studenten -- projizieren die Anfänger, die noch nicht
mit der Übersetzungsmethodik vertraut sind, oft die tschechische Grammatik
auf den deutschen Satzbau. Die Folge sind häufig tatsächlich Valenzfehler.

OD: Wäre es dann auch nützlich, wenn in klassischen Wörterbüchern die Valenz mehr for-
mal beschrieben wäre?

AW: Solche Einträge schrecken eher ab, würde ich sagen.
OD: Sollte man in Wörterbüchern die obligatorischen und fakultativen Ergänzungen unter-

scheiden?
AW: Das wäre wichtig, denn dabei werden häufig Fehler gemacht. Die Unterschei-

dung könnte auch in normale Wörterbücher aufgenommen werden -- aber nicht
in formalisierter Notation, sondern anhand realer Beispiele.
Natürlich ist besonders die Reihenfolge der Ergänzungen wichtig.

OD: Ich glaube, die Reihenfolge ist auch von der Thema-Rhema-Gliederung abhängig.
AW: Sicherlich, aber auch hierin unterscheiden sich die beiden Sprachen voneinan-

der und oft wird bei der Übersetzung die Reihenfolge aus dem Tschechischen
direkt ins Deutsche übernommen, was häufig falsch ist.

OD: Sind für Sie Beispiele im Wörterbuch wichtig?
AW: Ja, allerdings kommt man dann nicht nur mit einem Beispiel aus. Bei den ge-

druckten Wörterbüchern sind diese Angaben sicherlich nicht beliebig zu er-
weitern, es kommt auf den zur Verfügung stehenden Platz und die Anzahl
der Lemmata usw. an -- wobei nicht nur grundsätzliche systematische, sondern
auch kommerzielle Entscheidungen eine Rolle spielen.

OD: Bei den Beispielen gibt es auch das Problem, dass sie manchmal künstlich sind…
AW: Das stimmt. Da fragt man sich dann als Benutzer: Wer hat diese Beispielsätze

erfunden?
OD: Verwenden Sie Valenzwörterbücher im Unterricht?
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AW: Die Studenten werden zu Beginn des Studiums z. B. im Rahmen des kontras-
tiven Grammatikunterrichts mit verschiedenen Wörterbucharten und Recher-
chemöglichkeiten bekannt gemacht. Da ich hauptsächlich Fachübersetzung (ins
Deutsche) unterrichte, weise ich zwar auf Valenzwörterbücher hin, benötige sie
aber als Muttersprachlerin selbst nicht.

OD: Werden Valenzwörterbücher auch von Studenten oder Übersetzern verwendet?
AW: Aus der Praxis betrachtet glaube ich, dass sie nicht so häufig verwendet werden,

weil die Benutzung mit einem relativ hohen Zeitaufwand verbunden ist. Die
Studenten können nämlich die für sie relevanten Informationen -- auch über die
Valenz der Verben -- in normalen Wörterbucheinträgen und anderen Quellen
finden.
Übersetzer arbeiten viel mit Online-Wörterbüchern, Datenbanken, Paralleltex-
ten und mit Übersetzungsmanagement-Software wie z. B. TRADOS. Für sie ist
es sehr wichtig, ortsunabhängig alle Quellen digital und online zur Verfügung
zu haben.

OD: Dann wäre ein Valenzwörterbuch erst das dritte oder vierte Mittel, das man verwenden
würde?

AW: Bei der computergestützten Übersetzung ist es möglich, in verschiedenen di-
gitalen Quellen, Paralleltext-Datenbanken usw. gleichzeitig zu recherchieren.
Hier könnte man auch digitale Valenzwörterbücher einbinden.

OD: Wie finden Sie die Valenzwörterbücher E-VALBU und VALLEX?
AW: Im deutschen Valenzwörterbuch des IDS finde ich die Übersichtlichkeit durch

verdeckte Ebenen sehr sinnvoll -- man kann zwischen verschiedenen Bedeu-
tungsvarianten der einzelnen Verben wählen und erst dann detailliertere In-
formationen anklicken. Das ist in gedruckter Form natürlich so nicht möglich.
Vor allem gefällt mir die farbige Unterscheidung der Komplemente. Insgesamt
eine sehr gelungene, transparente Form der Visualisierung mit modernen, rea-
len Beispielen und Zitaten.
Im tschechischen elektronischen Valenzwörterbuch erscheinen mir die vielen
Abkürzungen, die nicht ad hoc aufzulösen sind, weniger benutzerfreundlich.
Außerdem ist die Darstellungsweise weniger anschaulich. Allerdings kann man
das Vorkommen eines Verbs bei Bedarf auch in komplexeren Zitaten überprü-
fen, die über die Satzlänge meistens hinausgehen.
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