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Abstrakt 
Tato práce popisuje formální aparát využitelný pro zpracování přirozeného jazyka, zejména se 
zaměřením na správnou interpretaci sémantiky syntaktického výrazu. Je zde popsáno několik 
konstrukcí včetně příkladů pro snadnější pochopení. 
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1. Úvod 
Neomezené transformační gramatiky mohou generovat nerozhodnutelné množiny a tudíž je 
jejich generativní síla větší než jaká je potřeba pro přirozené jazyky. Nejnovější výzkum se 
soustředí na omezení síly gramatik. Bylo vymyšleno několik nových přístupů, z nichž je 
v následujícím textu popsán postup pro sémantickou interpretaci. 
 
Dříve se pro popis přirozeného jazyka používali gramatiky skládající se z následujících 
komponent: 

• komponenta popisující frázovou strukturu 
• transformační komponenta 

 
Takový přístup opomíjel další důležité aspekty gramatik, jako je: 

• sémantická interpretace pro syntaktický výraz (tj. výklad významu gramatického 
uspořádání slov ve výrazu) 

• struktura lexikonu (tj. jak je strukturován slovník jazyka) 
 
V uplynulých letech byly tyto oblasti extenzivně studovány a v důsledku změnily obrys celé 
lingvistické teorie. Nejvýraznějšími změnami bylo: 

• obohacení struktury slovníku 
• omezení síly bezkontextových gramatik 
• snížení síly transformací 
• zkoumání formy sémantické interpretace 

 



2. Sémantická interpretace 
Pro představu pravidel „méně zachovávajících strukturu“ (tzn. pravidla, která změní strukturu 
řetězce významným způsobem), uvažujme pravidlo pro derivaci complex nominals (složeného 
podstatného jména). Toto pravidlo má na vstupu větu jako (a) a derivuje jmennou frázi (b), 
nominalizaci věty. 
 

(a) John destroyed the book. 
(b) John’s destruction of the book. 

 
Je zde zřejmá motivace pro spojení dvou slov „destroy“ a „destruction“, protože mají stejnou 
tématickou strukturu (jejich význam je podobný). V běžném transformačním modelu 
neexistuje jiný způsob, jak toto spojení vyjádřit jinak než transformacemi. I bez detailního 
popisu pravidla můžeme říct, že takové transformace budou vyžadovat 4 hlavní části: 
 

1. Celá fráze musí změnit kategorie z S (sentence - věta) na NP (noun phrase – jmenná 
fráze). 

2. PP (preposition phrase – předložková fráze) musí být zkonstruována s „of“ jako 
předložkou. 

3. „John“ musí být změněn na „John’s“. 
4. Sloveso „destroy“ se musí změnit na podstatné jméno „destruction“. 
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 Obr. 1 – změna věty na jmennou frázi 
 



Tento postup je složen pouze z neomezených transformačních pravidel (unconstrained 
transformational rules). Navíc schopnost vytvořit strukturu, která je potřebná pro jiné části 
jazyka (tj. výsledná PP, která je vytvořena), stejně tak jako síla pro změnu kategorií (z S 
(věty) na NP (jmennou frázi) v tomto případě), velmi ztěžuje pro parser problém rozpoznání. 
 
Raději než použít transformace pro spojení struktur (jako jsou v našem případě (a) a (b)), 
které nesou sémantickou podobnost, měli bychom generovat obě formy za použití pravidel 
frázových struktur (phrase structure rules) gramatiky a spojit slova „destroy“ a „destruction“ 
lexikálně. S tímto alternativním přístupem nejsou potřeba transformace k derivaci nominální 
formy. 
 
Transformační pravidlo derivující nominální formu bylo ukázáno kvůli nastínění intuice, že 
jak slovesná, tak nominální forma mají stejný doplněk, „the book“, a že funguje jako objekt 
v obou strukturách. Měli bychom poznamenat, že lingvisté používají výraz doplněk 
(complement) pro jakýkoliv druh objektu. Např. přímý objekt slovesa nebo jmennou frázi, 
která je objektem předložky (preposition). 
 
Bez transformací lze identifikovat frázi obsahující podstatné jméno a jeho doplněk s frází 
obsahující sloveso a jeho doplněk jako utváření ekvivalentní třídy. Tj. VP (slovesná fráze) v 
(a) utváří ekvivalentní třídu s frází „destruction of the book“. Chomsky byl první, kdo 
vypracoval teorii strukturování frází založenou na relaci ekvivalence mezi nahraditelnými 
frázemi. Jeho analýzy velmi ovlivnili směr lingvistického výzkumu. 
 



3. Kategorie slov 
Využitím analogického konceptu jako je obsahový vektor („feature vector“) ve fonologii, 
můžeme uvažovat jednoduché kategorie v jazyce jako dekomponovatelné na menší jednotky. 
Nechť kategorie a neterminály mají strukturu záznamu, každý záznam je kolekce 
pojmenovaných atributů nesoucích specifickou hodnotu. 
 
Například vytvořme následující strukturu. Každý záznam má dva atributy nazvané „noun“ 
(podstatné jméno) a „verb“ (sloveso), které mohou mít hodnotu + nebo – (podobně jako 
pravdivostní hodnoty 1 a 0). 
 
Takové strukturování nám vytvoří čtyři hlavní třídy slov v jazyce. Zkrácená reprezentace je 
následující: 
 
N: [+N], [-V] (noun - podstatné jméno) 
V: [-N], [+V] (verb - sloveso) 
A: [+N], [+V] (adjective – přídavné jméno) 
P: [-N], [-V] (preposition - předložka) 
 
Je zřejmé, proč podstatné jméno má hodnoty atributů [+N] a [-V], stejně tak jako sloveso [-N] 
a [+V]. Zřejmé už ovšem není, jak byly stanoveny hodnoty atributů u přídavného jména 
a předložky. Tyto hodnoty jsou motivovány intuitivním pozorováním přirozených jazyků. 
Nejdříve uvažujme přídavné jméno. V mnoha jazycích existuje shoda přídavného jména 
s podstatným jménem, jež rozvíjí a stejně tak shoda podmětu s přísudkem. Například 
v němčině je povinná shoda mezi přídavným a podstatným jménem v rámci jmenné fráze. 
 

(1) die roten Rosen 
(2) the red roses 

 
Tudíž stejně jako podstatná jména a slovesa, přídavná jména ukazují shodu. Samozřejmě 
určitý člen ve frázi (1) je také ve shodě, takže shoda není unikátní vlastnost, kterou sdílí 
přídavná jména s podstatnými jmény a slovesy. Je zde ještě další indikace, že přídavná jména 
mají některé vlastnosti podstatných jmen. To můžeme ilustrovat na příkladu z turečtiny. 
Turečtina je jazyk bohatý na skloňování a časování, kde přípony nahrazují význam a funkci 
celých slov v jazycích jako je angličtina.  
 
Zajímavou vlastností (stejně jako v mnoha jiných jazycích) je, že přídavná jména mohou být 
použita jako podstatná jména. Např. genc znamená mladý a gencler mládež, mladí nebo 
mládě. Z toho plyne, že přídavná jména mohou někdy vystupovat jako podstatná jména. Také 
někdy zastupují i slovesa, samozřejmě v případě, že jsou doplněny o příslušnou příponu. Po 
popsání tohoto chování dávají smysl pro kategorie přídavných jmen hodnoty [+N] a [+V]. 
 
Co je tedy impulzem k hodnotám kategorie předložek? Je to nedostatek jakékoliv podobnosti 
k ostatním kategoriím. Proto dáváme hodnoty [-N] a [-V]. 
 



4. BAR 
Nyní uveďme novou vlastnost pro kategorie - BAR, která určuje úroveň fráze. Příklad objasní 
přesný význam této vlastnosti. V předchozích odstavcích jsme viděli sloveso „destroy“ 
a podstatné jméno „destruction“ připouštějící objekt nebo doplněk („the book“). 
 
 VP 
 
 
   V  NP 
 
 
destroy the book 
 
 NP 
 
 
   N  PP 
 
 
destruction of the book 
 
Obr. 2: Slovesná a odpovídající jmenná fráze 
 
Přítomností „of“ v jmenné frázi (NP) se nezabýváme. Můžeme jí považovat za vloženou do 
přiřazení k objektu NP, protože podstatná jména na rozdíl od sloves nemohou přiřazovat. 
 
Řekněme, že fráze obsahující podstatné jméno a jeho doplněk (celý strom s kořenem NP) je 
projekcí vlastností podstatného jména (N) a dědí jeho vlastnosti zdola. K rozlišení mezi uzlem 
N a jemu nadřazenému uzlu zavedeme novou vlastnost, BAR. N má vlastnost BAR = 0, 
kdežto nadřazený uzel má BAR = 1. Toto je ilustrováno na následujícím obrázku, kde jsou 
fráze z obr. 2, ale popsány pomocí příslušných atributů. 
 
VP: [-N, +V, BAR=1] 
 
 
V: [-N, +V, BAR=0]  NP 
 
 
destroy         the book 
 
NP: [+N, -V, BAR=1] 
 
 
N: [+N, -V, BAR=0]  PP 
 
 
destruction       of the book 
 
Obr. 3: Slovesná a jmenná fráze s atributy 



 
Hodnotu BAR můžeme považovat za úroveň fráze. Například uvažujme frázi V’, která má 
úroveň 1, a odpovídající frázi s podstatným jménem a jeho doplňkem N’ též úrovně 1. 
Definujme relaci ekvivalence „má n BAR“. Potom třída ekvivalence X‘ = {N’, V’, A’, P’} je 
třída frází obsahujících lexikální položku a její doplněk.  
 
Tyto třídy odpovídají slovům, která jsou dvoumístným predikátem. Například X (y, z), kde X 
je predikát a y, z jsou argumenty. Pokud X’ je skutečná lingvistická konstrukce, tak přídavná 
jména a předložky musí mít také doplňky.  
 
V přirozených jazycích je možné opravdu nalézt předpokládaná přídavná jména, která mají 
dva argumenty. Například „afraid“ („John is afraid of snakes.“), tzn. afraid (John, snakes). 
Podobné je to u předložek, kde například „under“ („The cat is under the table.“) má také dva 
argumenty - under (cat, table). V kontrastu k výše popsanému jsou jednomístná predikativní 
přídavná jména jako „red“ nebo „sick“ např. ve větě „The cat is sick.“. Podobnost 
v syntaktické struktuře je ilustrována na následujícím obrázku. 
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Obr. 4a: Podobnost syntaktických struktur 
 



The cat is [P’[P under] the table] 
 P’ 
 
 
   P  NP 
 
 
under the table 
 
Obr. 4b: Podobnost syntaktických struktur 
 
Jelikož všechny možné kategorie definované systémem dvou vlastností popisují povolení 
doplňků jedné nebo další kategorie, tak můžeme zavést proměnnou X, která bude odkazovat 
na všechny čtyři kategorie a zobecňovat tyto čtyři struktury do jednoho frázově strukturového 
pravidla: 
 
 X’ → X Comp 
 
V takovém pravidle je X začátkem fráze a Comp je doplňkem nebo koncem fráze. Toto 
pravidlo se rozpadá na následující čtyři pravidla: 
 
 V’ → V Comp 
 N’ → N Comp 
 A’ → A Comp 
 P’ → P Comp 
 
Z pravidel je zřejmé, že Comp je vždy doplňkem příslušné kategorie, tzn. závisí na zvoleném 
X. Chomsky napsal, že existuje napříč kategoriemi specifikátor (Spec), který je příbuzný 
k frázi X’. Intuitivně je to fráze, která blíže specifikuje nebo dělá jednoznačnou tu frázi, 
s kterou je příbuzná. Příkladem je jmenná fráze „the green ball“, kde „the“ je specifikátor 
určující jednoznačnost objektu. 
 
X’ dohromady se specifikátorem tvoří X’’. 
 

X’’ → Spec X’ 
 
Opět tento výraz nahrazuje čtyři následující pravidla: 
 

V’’ → Spec V’ 
N’’ → Spec N’ 
A’’ → Spec A’ 
P’’ → Spec P’ 

 
I když se jedná o nový zápis, tak jsou to již důvěrně známé struktury. Pravidlo pro N’’ 
například, je mírně odlišné od následujícího NP (jmenná fráze) pravidla: 
 
 NP → Det A N PP 
 



Jak je výše uvedeno, tak specifikátor jmenné fráze je obvykle člen (určitý či neurčitý). Pro 
jmennou frázi „the destruction of the book“ bude vypadat kostra následovně (uzel přídavného 
jména není v tomto příkladě obsažen): 
 

N’’ 
 
 
Spec     N‘ 
 
   N    comp 
 the 
 
     destruction  of the book 
 
Obr. 5: Struktura jmenné fráze se specifikátorem 
 
Rovněž pravidlo pro V’’ je pravidlo pro slovesnou frázi, kde Spec je pozice pro pomocné 
sloveso, jako je „should“, „have“, „has“ atd. To je ve shodě s naší intuicí, že tyto pomocná 
slovesa fungují jako bližší specifikátor aktivity označované slovesem. Následuje příklad 
slovesné fráze „has destroyed the book“ z věty „John has destroyed the book.“: 
 

V’’ 
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     destroyed  the book 
 
Obr. 6: Struktura slovesné fráze se specifikátorem 
 
 
 
 
 
 
 



5. Závěr 
Pravidla: 
 

X’’ → Spec X’ 
X’ → X Comp 
 

jsou základními komponentami takzvané X’-teorie. Tato teorie říká, že základní pravidla 
(bezkontextové gramatiky) pro všechny přirozené jazyky musí splňovat následující velmi 
omezenou formu přepisovacích pravidel: 
 

Xn → (Yn...) Xn-1 (Zn...) 
 

kde X, Y a Z pokrývá hodnoty vlastností [±N] a [±V] a horní index ukazuje bar úroveň fráze. 
Uzel X0 nazýváme hlavou (head) fráze, protože cesta začíná v listě X0, kam jsou vlastnosti 
děděny. 
 
Důležitost X’-teorie pro lingvisty spočívá v tom, že základní frázově strukturovaná gramatika 
(phrase structure grammar) pro přirozený jazyk je velmi omezena ve své formě. Všechna 
pravidla musí splňovat daný vzor. 
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