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  Může být lingvista impresionistou?  

     – 

  K sémantice vágních kvantifikátorů 



kvantifikátor v přirozeném jazyce 

 - (definice?) 

 - (výraz označující mnohostní, rozsahové, intenzitní 
kvantum) 

  - kvantifikátory – sémanticky primitivní: zkouška pro 
formální sémantiku 

 - lze formálními prostředky adekvátně zachytit 
význam neurčitých (vágních) kvantifikátorů? 



2 příklady formálních popisů neurčitých 
kvantifikátorů 

 - V. Veselý (SaS 2009), Guerts-Nouwen (Language 
2007) 

 - klasická, tj. 2hodnotová logika 

 - diskrétní kategorizace, určené členství v kategorii, 
přesná extenze výrazu 



V. Veselý – sémantika kvantifikátoru dost I 
„Od té doby bylo San Saba nějakou dobu dost tiché místo.“ 

 - binární sémantická struktura: 

  - bázové kvantum – hodnota v daném kontextu 
standardní 

  - udávané kvantum – pro dost je větší než bázové 
kvantum; soubor potenciálních hodnot, 
formalizovatelný intervalem 



V. Veselý – sémantika kvantifikátoru dost II 

 

(polo)formalizace: dost udává kvantum y, y>x, kde x je 
standardní hodnota doplňovaná z kontextu 

X 

kvantifikátory celkem, velice – tatáž formalizace?  

 - nutno postihnout sémantický rozdíl 

 - Veselý naznačuje jen neformálně: rozdíl bázového a 
udávaného kvanta je pro dost menší než pro hodně 



Rozdíl BK x UK: celkem < dost < velice < nesmírně  

 - lze přesněji vymezit vztah intervalů kvanta 
udávaného jednotlivými výrazy? 

 - pokrývají celé spektrum hodnot nad BK? 

 - překrývají se? 

 - a priori nelze adekvátně určit – potřeba empirických 
dat! 



Geurts-Nouwen – komparativní x superlativní 
kvantifikátory (more than x at least) 

   

   „Viděl jsem nejmíň deset lidí.“ 
□x[10(x)  člověk(x)  vidět (já; x)]  ◊x [#x>10  člověk(x)  vidět (já; x)]  

 

(je nutné, že 10, a je možné, že víc než 10; tj. nutně 10, možná 11-∞)  

 

- ale v přirozeném jazyce se kvantum vymezuje mnohem 
účelněji! – „nejmíň 10“ = spíš 11, 13 než 67, 2698… 



 Problém diskrétní kategorizace, přesně 

vymezené extenze  
- („dost horko“ – v daném kontextu přesný teplotní 

interval…??) 

- „paradox hromady“ 

- adekvátnější: nediskrétní, prototypická strukturace 
významových kategorií (E. Rosch 1973) 

- Lakoff (Hedges, 1972) – fuzzy logika (škála pravd. 
hodnot 0–1)  





 - vágnost x exaktní formalismus – nepřekonatelný 
rozpor? 

 - fuzzy logika – přesný systém, diskrétní kategorizaci 
nelze eliminovat? 

 - kde exaktní pravdivostní hodnoty vzít? 

 - jak získat relevantní empirická data? 



formální popis významu 

 - napětí: vágní význam x exaktní (=simplifikující) popis 

 - formální aproximace empirických dat? 

 - úroveň zjednodušení: podle konkrétních účelů! 

 - nejadekvátnější popis – „sémantický impresionismus“? 

  - kognitivně přívětivé předestření empirických dat! 

  - např. ve slovníku – graf empirických křivek pro 
neurčité kvantifikátory: celkem, dost, docela, velmi …  

 


