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Mnoho a mnoho �sémantik�

Sémantika: lingvistická disciplína zabývající se jazykovým
významem...

I strukturalistická...
I formální...
I kognitivní...
I komputa£ní...
I �loso�cká...

(A je²t¥...)
I generativní sémantika, frame semantics, konceptuální

sémantika (Jackendo�), experimentální sémantika,
neurosémantika, hern¥teoretická sémantika...

I (lexikální sémantika, historická sémantika, kroslingvistická
sémantika...)



Pejsci, ko£i£ky, láska

Ná² pes miluje sousedovic ko£ku.
I Co na to na²e �sémantiky�?



Strukturalistická sémantika

Ná² pes miluje sousedovic ko£ku.
I významy na úrovni abstraktního jazykového systému
I p°edstava v pozadí: jazyk svým speci�ckým zp·sobem podává,

£lení nezávislou skute£nost (význam: �mimojazykový
(ontologický obsah) v zrcadlení jazykové formy�)

I ná²

I pes vs. ko£ka
I pes � fena vs. kocour � ko£ka
I k·¬ � klisna � valach; býk � kráva � v·l ; beran � ovce �

skopec vs. kocour � ko£ka � 0



Strukturalistická sémantika

1. komponentová analýza: pes... CHLUPATÝ+, �T�KÁ+,
MÁ_CHOBOT�, LOVÍ_MY�I� ?? (srov. k°eslo vs. ºidle)

I David Lewis: komponentová analýza je p°eklad do záhadné
�Markerese�; Wierzbicka...

2. rela£ní sémantika: synonymie, antonymie, hyperonymie,
meronymie...



Formální sémantika

Ná² pes miluje sousedovic ko£ku.

∃x∃y(Pes(x)∧ Mít(my , x)∧ Ko£ka(y) ∧Milovat(x , y))...
... + soused, gramatický £as...

I ko£ka: λx .Ko£ka(x) � denotuje funkci, která p°ipisuje ko£kám
pravd. hodnotu 1, ostatním objekt·m 0

I λx .Life(x) !
I ambice formální sémantiky: ne lexikální sémantika, ale

strukturní sémantika; typy význam· a zp·soby jejich
kombinování



Kognitivní sémantika

Ná² pes miluje sousedovic ko£ku.
I milovat: LOVE IS A JOURNEY!, metaforický p°enos,

strukturování abstraktn¥j²ích kognitivních domén podle
základn¥j²ích

I pes, ko£ka... struktura kategorií, úrovn¥ typi£nosti/£lenství v
kategorii



Kognitivní sémantika

I významy: mentální entity � pojmy, pojmové kombinace,
my²lenky, p°edstavy...

I kritika ze strany logiky, analytické �loso�e... jak relevantní jsou
p°edstavy atd. pro nadindividuáln¥ závazný jazykový význam?

I t¥ºko popiratelné ukotvení jazyka v individuální kognici...



Komputa£ní sémantika

I praktická, aplika£ní orientace; dobrá sémantická reprezentace
pom·ºe v aplikacích

I distribu£ní sémantika:
I význam slova (pes) aproximuj vzorcem jeho souvýskyt· s

mnoºstvím dal²ích slov (kost, blecha, vodítko, vrtulník,
oligarchie...)

I pes vs. ko£ka vs. vrtulník...
I praktická úsp¥²nost!



Filoso�cká sémantika

pes, ko£ka, Ná² pes miluje sousedovic ko£ku

I co je to význam? v £em spo£ívá významuplnost výraz· a v¥t?
I mj. Wittgenstein: význam výrazu � zp·sob jeho uºití (→ use

theories of meaning)
I jak skute£n¥ uºíváme? jak máme (jsme spole£ensky zavázáni)

uºívat?

I �loso�cký zájem o význam obecn¥ x lingivistický zájem o
význam konkrétního výraziva



Záv¥r

Zdroje r·znosti
I úsp¥²nost r·zných metod v r·zných oblastech/aspektech

významu
I r·zné názory o podstat¥ významu vs. odhodlání pouºívat slovo

�význam� r·zn¥
I r·zná o£ekávání a poºadavky kladené na lingvistickou

sémantiku

Ná² pes miluje sousedovic ko£ku. � Co se vlastn¥ chceme
dozv¥d¥t?
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