*pohybova sa od kruhu
*pohybova sa na kruh

"jazdi v bicykli

Toto zdanlivo jednoduché pravidlo pre desubstantívne slovesá generuje
celú škálu rôznorodých parafráz, vïaka svojej dynamickej interakcii s ostatnými subsystémami. Postupuje tak, že v intenčnom rámci hyperonyma vyh¾adá pád, ktorý je špecifický tým, že si vyžaduje sémantickú črtu substantíva,
od ktorého je hyponymné sloveso odvodené. Tento algoritmus, pravda, zïaleka nepracuje bezúhonné Napríklad ku slovesu .pohybova sa' pripojil všetky miestne pády, hoci iba prvé tri sú prijate¾né.
Kontrastívny príklad 4
vinár/stolár/organista/chemik
Pri konfigurácii:
víno
vinár

(mat)
(osoba)"

stôl
stolár (osoba)

(Ikon.artcf))

organ
organista

(ins)
(osoba)

. chémia
chemik
hra3

qualia(víno.pi)
qualia(víno.dorobi)
qualia(urgan,hra3)
qualia(X,robi) :- sema(X,artcf)
hyperon(chcmik,vedec)
synekdocha(stôl,nábytok)

Cabs)
(osoba)

robi
dorába

(20)
(20)

pi

(500)

(251)

zaobera sa

(153)

DVAL((sub,osoba,_,Sf,K l ),(sub,Sc,K2),L)
- (Sf=ník,Sf-čík,Sf=ík;Sf-ca;Sf = ár
(qualia(K2,K3);K3 ='zaobera sa'),1
(synekdocha(K2,K4);K4 -= K2),!,
(hyperon(Ki,K5);K5 = osoba),
koreň(K3,_,sl,I),
VAL(I,_, ,živ,SPl),subj_pád(SPl),
VAL(I._,~Se,SP2).obj pád(SP2),
rK5
-,
SPI: K3
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Dostávame

vinár
osoba, čo pije víno
osoba, čo dorába víno
chemik
vedec, čo sa zaoberá chémiou

organista
osoba, čo hrá na organe

stolár

osoba, čo robí nábytok

Toto derivatologické pravidlo využíva štruktúru tzv. qualií Pod¾a návrhu
Pustejovského (1991) priraïujeme substantíva m systém slovies, činností,
v ktorých typicky participujú Takýchto typických činností môže existova
viac, alebo aj žiadna. Napr. ihla » ši, kniha * číta, písa, človek * 0. Pri
analýze desubstanív sa qualiá vynikajúco uplatnia, pretože vzah medzi fundujúcim slovom a sufixom nepoukazuje na hocijakú, ale práve na typickú
činnos.
Pri slove stôl konotačný slovník žiadne qalium neposkytuje, ale nahradí
ho všeobecné pravidlo, ktoré hovorí, že artefakty sú vždy objektom slovesa
robi.
Chémia nevyhovuje ani tomuto pravidlu a tak DVAL supluje centrálne
sloveso najvšeobecnejším možným zaobera sa.
Po rekonštrukcii centrálneho slovesa sa sna/í interpretova osobu ako
subjekt deja a fundujúci koreň ako jeho objekt, resp okolnos.
Pravidlo berie ïalej clo úvahy, či fundujúci koreň nefunguje ako synekdocha. Siolát, zámočník sa ne/oberajú iba .stolmi a zámkami lebo „>/<>/, zámok
sú iba synekdochanu drevených a železiarskych výrobkov
Nakoniec DVAL vráti ako výsledok celú štruktúru - kus sémantické)
siete V našom príklade sú to tieto

[

osoba
-j
AGS-hra
i NIC ...
osoba
ACiS. robi
REZ: nábytok

r osoba
AGS:pi
L DÁ/"-,,.'

n

r osoba
i
AGS:dorobi
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vedec
ACiS./.aobera sa
PACchémia
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