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Sémantické aspekty verba a valencie

Monografie Miroslavy Kyse¾ové1 vydaná Filozofickou fakultou Prešovské
univerzity v Prešovì je podnìtným a inspirativním pøíspìvkem k výzkumu verba, a to
jak ve smyslu jeho sémantické klasifikace, tak jeho valenèního potenciálu. Autorka
svým originálním pøístupem obohacuje tradièní lingvistický výzkum o nové úhly
pohledu, pøekraèuje hranice jazykovìdy a práci umis�uje do širšího psychologického,
filozofického a kognitivnìlingvistického rámce.

Východiskem pro výzkum sloves je v práci valenèní pøístup, autorka si však
velmi dobøe uvìdomuje jeho limity plynoucí zejména z nemo�nosti stanovit jed-
noznaèné a pøesné hranice oddìlující nutná a nenutná doplnìní predikátù, tedy jejich
komplementy od adjunktù. V práci se tedy rozhodla výzkum zú�it a detailní analýze
podrobit slovesa se sémantickým pøíznakem akènosti a procesnosti a u vybraných
sémantických skupin pak popsat jejich valenèní parametry.

Pro další výzkum sloves (a to nejen ve smyslu jejich valenèního potenciálu)
pokládám za velmi pøínosné u� úvodní kapitoly vìnované konceptu konání, resp.
jednání v analytické a experimentální filozofii a v psychologii. Ji� zde se toti� autorce
daøí ukázat nové mo�nosti v pøemýšlení o verbalizaci lidského jednání, ve vnímání
a následném kódování aktivit pojímaných mluvèím jako zámìrné èi chtìné, a to
napøíklad ve vztahu k úspìšnosti a výsledkùm potenciálnì intenèního jednání. Na tyto
pasá�e velmi organicky navazují kapitoly vìnované ji� pøímo klasifikaci verb.
Funkèní je rozdìlení výsledkù dosavadních výzkumù do kapitol vìnovaných zvláš�
lingvistice zahranièní (pøedstaveny jsou výsledky výzkumu provedeného v prostøedí
angloamerické, nìmecké i ruské lingvistiky), èeské (zde jsou velmi detailnì ana-
lyzovány pøedevším práce F. Daneše) a slovenské. A právì práce F. Daneše pøedsta-
vují inspiraèní zdroj pro práce slovenských lingvistù, zejména M. Sokolové, její� kla-
sifikace slovenských sloves se stala východiskem mimo jiné také pro autorku posu-
zované monografie. Ve vlastní analýze se u� práce metodologicky opírá pøedevším
o kognitivní chápání událostí, a proto jsou pøedstaveny základní principy kognitiv-
ních pøístupù a slovesa jsou kategorizována podle pøíznaku akènosti, aktivnosti
a agentivnosti a odlišena od procesù.

Problematika sémantické klasifikace verb ostatnì pøedstavuje stì�ejní èást celé
práce. Tradièní základní rozlišení statických a dynamických jevù není opuštìno ani
zde, autorka si ale velmi dobøe uvìdomuje úskalí „lexikálních” pøístupù, v nich� se
obvykle vytváøí svazky distinktivních rysù sloves a následnì hledají shodné a odlišné
rysy konkrétního slovesa, je� je následnì zaøazeno do odpovídající skupiny. Kogni-
tivní pøístupy naopak primárnì nesmìøují ke striktní kategorizaci verb, ale pokoušejí
se vyjít z konceptualizace událostí, vnímaných jako výseky reality pøinále�ející k ar-
chetypálním kognitivním modelùm.

Funkèní a opodstatnìné propojení tohoto „prototypového” pøístupu s ji� existu-
jícím a ovìøeným rozdìlením sloves na akèní, procesní a statická pøedstavuje dobré
východisko pro vytvoøení vlastních slovesních kategorií. Hranice mezi jednotlivými
kategoriemi není ostrá ani striktnì vedená, vedle prototypických akcí a procesù autor-
ka pøipouští existenci „slabé” akènosti a procesnosit, a tak si pro analýzu definuje sou-
bory rysù typických pro jednotlivé tøídy a následnì nachází pøímou úmìru mezi vý-
skytem tìchto rysù a zaøazením slovesa k akènímu èi procesnímu typu. Zavádìní jed-
notlivých distinkèních rysù (jako napø. pøítomnost externího kauzátoru, mimovolnost
a spontánnost dìní apod.) je dobøe promyšlené a potenciálnì tak mù�e pøedstavovat
dobré východisko pro odpovìdnou klasifikaci. Poctivì provedená analýza pak uka-
zuje na korelaci morfosyntaktických a valenèních charakteristik s parametry proto-
typických akèních sloves a procesù. Stanovené pøedpoklady a hypotézy autorka pro-
vìøuje v dotazníkovém výzkumu. Probandy byli rodilí mluvèí, školení u�ivatelé ja-
zyka, kteøí na základì svých u�ivatelských zkušeností identifikovali u vybraných
sloves inherentní rys zámìrnosti, resp. nezámìrnosti, a v jednoduchých vzorových
vìtách posuzovali, zda popsaná aktivita probìhla zámìrnì èi nezámìrnì.

Závìreèné kapitoly jsou vìnovány podrobné analýze sloves atmosférických
a psychofyzických procesù a specifické skupinì procesních sloves s generalizovaným
subjektem to. Konceptuální modely jsou ovìøovány v detailním korpusovém výzku-
mu, je tedy zøejmé, �e autorka se v práci neomezuje pouze na intuitivní hodnocení vy-
plývající z jejích vlastních produkèních a recepèních zkušeností ani na hodnocení
poèetnì omezené skupiny probandù.

Valenèní pøístup pøedstavuje v moderní lingvistice velmi významný proud, ostat-
nì i výsledky nedávné konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích

vèera a dnes, poøádané na pøelomu kvìtna a èervna Slovanským ústavem AV ÈR, In-
stytutem Slawistyki Zachodniej i Po³udniowej Uniwersytetu Warszawskiego a Pra-
cowni Pragmatyki i Semantyki Jêzykoznawczej Uniwersytetu Warszawskiego uká-
zaly, �e jde o stále produktivní a pøínosný pohled na analýzu vìty a dalších syntak-
tických struktur. Mo�nost obohatit takto orientovaný výzkum o pøístupy kognitivní
lingvistiky obohacuje primárnì lingvistický výzkum o otázky a problémy lingvistické
antropologie a pøedkládané práci dodává univerzální platnost.
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