
Podmienky pre vstup do konštrukcie so sponou spĺňajú príčastia sloves-
ných lexém bez formantu "sa", a to všetkých Štyroch skupín príčastí, ak sub-
jekt S je -arum, a 2 a 4 skupiny, ak subjekt S je +amm Napriek tomu nie
všetky príčastia, ktoré spĺňajú uvedené podmienky, môžu vstupovať do kon-
štrukcie so sponou, pretože toto miesto je obsadené konkurujúcimi dever-
batívnyrru adjektívami *x je lákajúci - x je lákavý, *x je desiaci - x je
desivý a pod "Boj o miesto" pri spone má v jednotlivých prípadoch rozličný
výsledok Rozlišujeme preto 3 možnosti a/ "boj vyhráva" činné príčastie
ovocná šťava je občerstvujúca - *ovocná tráva je občerstvivá, b/ "boj je
vyrovnaný, met víťa/a ani porazeného" cesta je unavujúca - cesta je únav-
ná, c/ "boj vyhrávajú" deverbatívne adjektíva obiaz je desivý - "obnaž je de-
siact V konečnom dôsledku činné príčastia môžu vstupovať do konštrukcie
so sponou, ak okrem uvedených 3 podmienok patria do skupiny a/ alebo b/
Zoznam všetkých 4 skupín slovesných lexém s 3 podskupinami a) -taci /-úci,
b) -iaci/-úci/-ivý/-a\y/-ný/-a£ný, c) -i\ý/-avý/-ný/-ačný v každej skupine
uvád/ame v nasledujúcich tabuľkách

l S -amm

a)

• VP -zamerno&ť. S +amm ' • VF
občerstvovať, osviežovať, povznášať, sktufovat, skruiovaľ, spaľoval, sties
ňovat, zarážať

umárat (-uci/-avý), zadúšať (-ú

O

2 S - amm " VF -zámernosť, S + amm , K O alebo čin " VF
zámernou, S +amm K vi " VF -zamernosť

a)

c)

dehonestoval, demoralizovať, mlovať, miasť, mobilizovať, motivovať, obla-
žovaí, obodrovať, obšťastňo\ ať, odzbrojovať, ohurovať, okúzľovať, onnačo
vať, oslaboval ,oslepovat oživoval, poburoval, pokormat, popudzovat, po-
silňcnai, prekvapoval, povzbudzoval, rozrušoiať, rozohnovat, rozčuľovať,
rozptyfm at, strhovať, sužoval, šokovat, traumatizovať, udivovať, umrtvo
\ m, upokojovať, uspával, vzpmžoval, vzrušoval, vyčerpa\ at, zdóstojňovať,
znepokojovať, zustachtovat

drásal (-iki/-avý), omamovať (-uci/-ný), ubíjal (-iíci/-a\y), una\ovat
( ucíl-ny)

dusít (-fvy), gniavu (-ný), lákať (-oyy), mučil (-ny), podnecoval (-ny),
Iryznií (-ívý), ničiť (-ný)

3 S -amm

a)

' VF -zámernosť, S +amm VF zámernosť
alarmoval, hypnotizovať, narkotizovať, nabádal, odpúšťať, odrádzať, odsu-
dzovať, podkuSovať, ponižovať, povzbudzovať, provokoval, utešoval, utiío
\ ať, uzmieroval, zavádzať, zavrhovať, zfahčovaí, znevažovať, zncucfovať

potešovať (-uci/-tvý), urážal (-uci/-livý), zhadzovať (-uci/-ačny)

c) podpichovať (-ačny), líšil (-ivy)

4 S -amm " VF -zámernost, S +amm * VF -zámernosť

a)

b)

c)

fascinoval, očarúvať, odpudzovať, odstrašoval ,ohromovať

pohoršovať (-uct/-livý)

de<M' (-ny), uchvacovať (-ný)
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Počítačový model jazyka ako celku

Emil Páleš

Jazykovedný ustav Ľ Štúra SAV, Bratislava

1. Úvod

SAPFO (Sense Apprehending Frame Operátor) je experimentálny prog-
ram na poro/umeme prirodzeného jazyka počítačom, v súčasnosti vyvíjaný
v Jazykovednom ústave Ľ Štúra SAV v koordinácii s Katedrou umelej inte-
ligencie Univerzity Komenského SAPFO pracuje v dvoch modoch

1 Parafrázovame slovenských viet/fráz
2 Návrat informácie z korpusu textov odpovedaním na otázky
Poslaním systému je experiment s fungovaním jazyka ako celku Program

zahrňuje model morfológie, denvatológie, syntaxe, sémantiky a pragmatiky
jazyka Chod programu umožňuje pozorovať a študovať prácu týchto jazyko-
vých podsystémov v ich interakcii

Tri vedné disciplíny sú zainteresované na experimente tohto druhu, ktorý
1 je základným /drojom skúseností pre budovanie systémov s pnrodzeno-

jazykovým komponentom v umelej inteligencii,
2 poukazuje na nedokonalosti a novo inšpiruje klasickú lingvistiku,
3 slúži ako model spracovávania symbolov ľudskou mysľou v psychológii
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