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Nelze tvrdit, �e by titul p�estával hrát d�le�itou úlohu v rámci kompozice 
literárního díla, stále funguje jako v�v
sní �tít díla i autora, ne nepodstatná je 
té� jeho atraktiviza�ní funkce, kdy tituly slou�í jako „reklama“ na dílo (i v tom 
p�ípad
, je-li vztah mezi titulem a dílem jen voln� nebo nejasn�). 
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�tatistické metódy vyh	adávania verbo-nominálnych kolokácií  
v korpuse a anal�za koloka�n�ch mier

Daniela Majchráková
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Jazykovedn� ústav �. �túra Slovenskej akadémie vied, Bratislava

1 Úvod
Kolokácie sú kombinácie slov, ktoré sú na základe frekvencie v�skytu v is-

t�ch textoch vy�le�ované a zora�ované pomocou rozli�n�ch nástrojov korpu-
sovej lingvistiky. Pojem kolokácia mô�eme chápa� v �ir�om a u��om zmysle 
pod�a toho, �i zoh�ad�ujeme kvalitatívne alebo kvantitatívne kritérium. Bu� je 
to frekventované spojenie, t. j. zdôraz�ujeme len frekven�né h�adisko spojenia, 
alebo berieme do úvahy aj jeho sémantick� aspekt. Sémantická kompaktnos�, 
celistvos� komponentov slovného spojenia je pre posudzovate�a kolokácie, 
lingvistu, nevyhnutná po�iadavka jej identifikácie. Pojem kolokácia má teda
�ir�í záber a pokr�va rôzne kombinácie slov, od idiomatick�ch a� po typické 
frekventované spojenia. „Kolokace jsou prvním klí	em, jeho� pomocí se dostá-
váme k poznání zp�sob�, pravidel a hranic chování lexém�“ (�ermák, 2006b, 
s. 10). Kolokácie nám napomáhajú odhali� kombinatorickú schopnos� slova, 
jeho syntagmatick� potenciál, v�aka �omu sa mô�eme viac priblí�i� k jeho 
aktuálnej platnosti v jazyku, k jeho v�znamu (�ermák, 2006b). A. Jaro�ová 
definuje pojem kolokácia ako „nocionálne ustálené spojenie alebo typické 
spojenie“, �ím pokr�va „systémové jednotky (lexikalizované spojenia nominál-
ne aj verbo-nominálne spojenia s v�znamom adverbií a synsémantík) a útvary 
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na hranici textu a systému (typické spojenia)“ (Jaro�ová, 2007, s. 99 – 100). 
Pojem kolokácia vymedzuje na základe funk�ného kritéria; kolokáciu tie� na-
z�va lexikalizovan�m spojením (Jaro�ová, 2007). 

V sú�asnosti sa ako naliehavá vynára otázka spôsobu lexikografického za-
chytenia kolokácií a spôsobu vyu�itia �tatistick�ch nástrojov pri ich identifiká-
cii v rozsiahlych korpusov�ch dátach. Na registráciu ustálen�ch kolokácií ex-
trahovan�ch z korpusu na základe frekven�n�ch kritérií je zameran� projekt 
Slovníka slovensk�ch kolokácií, ktor� vypracoval a vedie P. *ur�o (2007).

V nadväznosti na spomínan� projekt sa v príspevku zameriame na mo�nos-
ti �tatistickej identifikácie ustálen�ch spojení a budeme sa sna�i� odpoveda� na
otázku, do akej miery sa mô�e lingvista – lexikograf spo�ahnú� na �tatistické 
hodnoty koloka�n�ch mier a �o hovoria jednotlivé �tatistické hodnoty, odhliad-
nuc od zlo�it�ch matematick�ch v�po�tov, o spájate�nosti daného slova alebo 
o jeho postavení v korpuse. Rovnako sa budeme zaobera� otázkou, �i je vysoká 
hodnota absolútnej frekvencie nevyhnutnou podmienkou ur�enia ustáleného 
slovného spojenia.

2 Extrakcia kolokácií
Centrom ná�ho záujmu budú verbo-nominálne spojenia, konkrétne spojenia 

slovesa a podstatného mena a slovesa, prídavného mena a podstatného mena. 
Mô�eme ich prirovna� k lexikalizovan�m verbo-nominálnym spojeniam (sys-
témov�m jednotkám) alebo typick�m spojeniam „na hranici textu a systému“ 
pod�a A. Jaro�ovej (2007, s. 100), alebo k lexikalizovan�m spojeniam typu 
sloveso a podstatné meno, resp. príslovka, teda pôjde o „neterminologické 
viacslovné pomenovania bez prvku obraznosti“ pod�a J. Ka�alu (1997, s. 193 
– 194), alebo tie� k analytick�m verbo-nominálnym spojeniam pod�a �. Kral-
�áka (2005). Samozrejme o�akávame, �e medzi získan�mi kolokáciami sa mô�u 
vyskytova� aj frazeologické spojenia – idiomatické kolokácie (�ermák, 2006, 
s. 12). V na�om kontexte budeme teda za kolokáciu pova�ova� idiomatické 
spojenia, ustálené typické a takisto ve�mi frekventované spojenia, pri�om sa 
vyhneme anal�ze termínov a proprií. 

Ako jazykov� materiál sme si zvolili dáta Slovenského národného korpusu, 
konkrétne verziu prim-3.0-snk-all z roku 2007 v rozsahu 350 miliónov textov�ch 
jednotiek. Z korpusu boli vybrané n-gramy, t. j. postupnosti tokenov (textov�ch 
jednotiek), na základe morfologick�ch kritérií. Automatizovane boli vygenero-
vané tieto kombinácie lem: verbum + substantívum (V – S), verbum + prepozí-
cia + substantívum (V – P – S), verbum + adjektívum + substantívum (V – A 
– S), verbum + prepozícia + adjektívum + substantívum (V – P – A – S). Jed-
notlivé bigramy, trigramy a tetragramy obsahovali slová v základn�ch tvaroch 
(lemy) a boli zoradené pod�a absolútnej frekvencie v korpuse. Napriek tomu, 
�e sa kolokáty nie v�dy dajú zov�eobecni� na lemy, ke��e sú primárne tvorené 
slovn�mi tvarmi, jazykov� materiál extrahujeme na základe jazykov�ch vzorcov, 
ktoré nevyhnutne po�ítajú so základn�mi tvarmi slov. V prvej fáze budeme 
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kolokácie získava� s oh�adom na ich formálnu stránku, v �al�ej sa zameriame 
na sémantické a funk�né kritériá, pod�a ktor�ch budeme dané kolokácie triedi�. 
Budeme sa sna�i� zodpoveda� tieto k�ú�ové otázky: Ako súvisí frekvencia 
kolokácie s jej ustálenos�ou? Ako sa ustálenos� kolokácie odrá�a v jednotliv�ch 
�tatistick�ch hodnotách koloka�n�ch mier?

3 Anal�za kolokácií
Zoznam najfrekventovanej�ích kolokácií typu verbum – substantívum uka-

zuje, �e naj�astej�ie sa v sloven�ine vyskytujú kombinácie so slovesom by� 
(porov. tabu�ka �. 1). Tieto spojenia predstavujú len analytické tvary so slovesom 
by�, napr. by� 	as, by� dôvod, by� problém, by� hrá	. Na druhej strane je v�ak 
zoznam bohat� na tzv. lexikalizované spojenia „kategoriálneho slovesa s pod-
statn�m menom“ (Ka�ala, 1997, s. 193 – 194) alebo „analytické verbo-nomi-
nálne spojenia“ (Kral�ák, 2005), napr. da� pozor, klás� otázka, polo�i� otázka, 
venova� pozornos�, ma� obava, utrpie� zranenie, ktoré by sme rovnako mohli 
pomenova� typick�mi spojeniami, ku ktor�m mô�eme priradi� ich rovnako 
typické cudzojazy�né ekvivalenty (venova� pozornos� – pay attention, da� pozor 
– take care a pod.). Takto zvolen� spôsob získavania jazykového materiálu sa 
mô�e osved�i� pri skúmaní a získavaní verbo-nominálnych spojení. 

Najfrekventovanej�ie kolokácie typu verbum – prepozícia – substantívum 
tvoria zhodne s predchádzajúcou skupinou kolokácií preva�ne spojenia slovesa 
by�, v zozname tie� nájdeme typické spojenia, „lexikalizované spojenia kate-
goriálneho slovesa s podstatn�m menom ako predmetu alebo príslovkového 
ur	enia“ (Ka�ala, 1997, s. 194), napr. zís� na um, ma� na svedomí, bra� na 
vedomie, prichádza� do úvahy, da� za pravdu, utkvie� v pamäti. Na rozdiel od 
skupiny kolokácií verbum – substantívum sa mô�eme stretnú� aj s v�skytom 
nieko�k�ch idiomatick�ch spojení s istou mierou obraznosti v�ta� v hlave, visie� 
vo vzduchu, praska� vo �víkoch, vodi� (niekoho) za nos.
Tabu	ka �. 1: Príklady najfrekventovanej�ích kolokácií typu verbum – substantívum a verbum 
– prepozícia – substantívum v poradí, v akom sa vyskytovali v prim-3.0-snk-all, uvedené 
pod�a absolútnej frekvencie.
kolokácie typu verbum-
substantívum

kolokácie typu verbum-prepozícia-substantívum

15841 by� pravda 7000 by� v poriadok
13058 ma� mo�nos� 6281 ma� k dispozícia
12691 ma� pocit 5735 by� k dispozícia
11496 ma� pravda 5676 ma� na myse�
10983 by� sú�as� 5672 by� v sú�asnos�
10959 ma� záujem 5054 by� na Slovensko
10470 ma� právo 5001 Vranov nad Top�a
8456 Vladimír me�iar 4477 by� v rok
8272 ma� problém 3715 ma� na staros�
7392 by� problém 3706 by� na program
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7304 by� �lovek 3623 by� v súlad
7236 vysok� tatra 3522 bra� do úvaha
7091 by� �len 3407 by� v podstata
6360 by� v�sledok 3347 by� v rozpor
6020 by� �as 3046 ma� za následok
5730 by� dôvod 2935 zís� na um
5675 by� �udia 2821 odpoveda� na otázka
5267 ma� �anca 2631 ma� v ruka
5202 pokrúti� hlava 2585 prís� o �ivot
4944 ma� zmysel 2544 ma� v úmysel
4927 otvori� dvere 2496 dr�a� v ruka
4631 by� situácia 2444 by� na svet
4574 dáva� pozor 2395 prís� na rad
4307 by� otázka 2226 by� v skuto�nos�
4235 ma� �as 2120 by� v porovnanie
4107 by� svedok 2089 dosta� do ruka
4062 by� vec 1948 by� na miesto
3985 by� predmet 1917 ma� na svedomie
3904 by� fakt 1900 vzniknú� v rok
3606 by� pán 1722 by� v prípad

Zaujímavé spojenia nachádzame v zozname kolokácií verbum – adjektívum 
– substantívum a verbum – prepozícia – adjektívum – substantívum, v ktor�ch 
sa vyskytuje podstatne viac idiomatick�ch spojení. Frekven�né hodnoty kolo-
kácií poukazujú na stereotypné alebo �asté pou�ívanie typick�ch spojení, ako 
aj obrazn�ch pomenovaní, napríklad nájs� spolo	nú re	, poda� pomocnú ruku, 
by� v plnom prúde, vidie� na vlastné o	i, �aha� za krat�í koniec, by� na dobrej 
ceste, bra� na �ahkú váhu.

Niektoré spojenia v�ak mô�u ma� skuto�né frekven�né hodnoty vy��ie, ako 
ich máme zaznamenané v zozname. Je to spôsobené bu� t�m, �e jednotlivé kom-
ponenty konkrétneho ustáleného spojenia mô�u variova�, napr. zobra�/bra�/vzia� 
na �ahkú váhu, �aha�/potiahnu� za krat�í koniec, alebo pozi�n�m umiestnením 
jednotliv�ch komponentov spojenia v rámci vety, napr. Tam u� bola zábava v plnom 

prúde. Zoznam kolokácií preto nemusí v�dy zobrazova� skuto�nú absolútnu frek-
venciu ustáleného spojenia a aj poradie jednotliv�ch kolokácií je len orienta�né.

Tabu	ka �. 2: Príklady najfrekventovanej�ích kolokácií typu verbum – adjektívum – substan-
tívum a verbum – prepozícia – adjektívum – substantívum v poradí, v akom sa vyskytovali 
v prim-3.0-snk-all, uvedené pod�a absolútnej frekvencie.
kolokácie typu verbum-adjektívum-
substantívum

kolokácie typu verbum-prepozícia-
adjektívum-substantívum

1228 by� vysok� �as 691 by� na dobr� cesta
942 ma� ve�k� �anca 648 obvini� z trestn� �in
931 ma� ve�k� v�znam 615 vidie� na vlastn� oko
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893 poda� trestn� oznámenie 591 �aha� za krátky koniec
763 studi�1 Academica Slovaca 505 by� v pln� prúd

715 za�a� trestn� stíhanie 469 by� s ve�k� pravde-
podobnos�

645 trva� udr�ate�n� rozvoj 466 by� v posledn� �as
641 by� ve�k� problém 406 by� v kone�n� dôsledok
639 venova� ve�k� pozornos� 400 by� v minul� rok
585 ma� ve�k� vplyv 382 by� na druh� strana
557 by� ve�k� záujem 378 by� v ka�d� prípad
543 nájs� spolo�n� re� 370 by� do ist� miera
535 by� ka�d� de� 370 prejs� na druh� strana
535 ma� ve�k� problém 367 by� do zna�n� miera
530 dáva� ve�k� pozor 348 �tudova� na vysok� �kola
521 ma� in� názor 333 dosiahnu� v minul� rok
479 by� ve�k� rozdiel 320 by� na vysok� úrove�
470 by� cel� de� 319 by� v ist� zmysel
463 by� hlavn� dôvod 313 vysko�i� na rovn� noha
459 Dukla bansk� Bystrica 304 by� v ve�k� miera
459 klás� ve�k� dôraz 295 by� z ve�k� �as�
450 poda� dobr� v�kon 293 by� v posledn� rok
449 ma� dobr� nálada 283 skon�i� na druh� miesto
443 ma� pln� ruka 282 obvinen� z trestn� �in
434 poda� pomocn� ruka 270 ob�alova� z trestn� �in
425 by� dlh� rok 260 by� po cel� �as
419 dopusti� trestn� �in 245 chcie� za ka�d� cena
418 ma� ve�k� rados� 241 vstúpi� do európsky únia
412 by� hlavn� téma 236 by� na druh� de�
402 utrpie� �a�k� zranenie 228 bra� na �ahk� váha

Vzh�adom na dan� materiál mô�eme kon�tatova�, �e so vzrastajúcim po�tom 
komponentov kolokácie v kombinácii s vy��ími hodnotami frekven�nej distribú-
cie sa zmen�uje pravdepodobnos�, �e daná kolokácia predstavuje náhodné spoje-
nie. Na druhej strane frekven�né hodnoty spoluv�skytu v bigramoch sú vy��ie 
ako v trigramoch a tetragramoch, ke��e pravdepodobnos� spoluv�skytu jednot-
liv�ch komponentov v trigramoch a tetragramoch je men�ia a vzácnej�ia.

Vz�ah medzi frekventovanos�ou a ustálenos�ou: skupina verbum – ad-
jektívum – substantívum

Pri porovnávaní dvoch vzoriek kolokácií sme sa zamerali na kolokácie na 
krajn�ch pozíciách frekven�nej �kály: v zozname trigramov so �truktúrou V – A 
– S sme sledovali prv�ch 1000 kolokácií a konfrontovali sme ich s kolokáciami, 

1 V zozname n-gramov sa mô�u v dôsledku nedokonalej automatizovanej morfolo-
gickej anotácie korpusu vyskytova� spojenia typu studi� Academica Slovaca.
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ktoré sa v zozname nachádzali na pozícii 10000 a� 11000. Anal�zou materiálu 
sme sa sna�ili zisti�, nako�ko súvisí frekventovanos� kolokácie s jej ustálenos-
�ou a naopak.

V prv�ch 1000 trigramoch typu V – A – S sme identifikovali frazémy, lexi-
kalizované a typické spojenia, napr. nájs� spolo	nú re	, poda� pomocnú ruku, 
ma� plné zuby (nie�oho), neveri� vlastn�m o	iam, ma� �a�ké srdce (na niekoho), 
ma� zviazané ruky, zví�azi� zdrav� rozum, nalia� 	istého vína, �i� horúcou ihlou, 
naskakovala husia ko�a, zachova� chladnú hlavu, polo�i� základn� kame�.

Zo zoznamu 1000 kolokácií sme vybrali spolu 29 ustálen�ch spojení. Najviac 
spojení (spolu 18) sa nachádzalo v prv�ch 400 kolokáciách, v �al�ích, s frek-
ven�nou distribúciou 110 v�skytov, ich bolo podstatne menej. Mô�eme kon�ta-
tova�, �e so zni�ujúcou sa frekvenciou sa zni�oval aj po�et nájden�ch ustálen�ch 
spojení.

Z anal�zy kolokácií nachádzajúcich sa v zozname na mieste 10000 a� 11000 
vyplynulo, �e i�lo preva�ne o typické spojenia s frekvenciou 14 v�skytov v kor-
puse: stráca� zdrav� rozum, nema� ��astnú ruku, ma� silné re	i, ponúka� po-
mocnú ruku, zauja� tvrd� postoj, urobi� mal� zázrak, rozpúta� hotové peklo, 
dosta� sladkú odmenu. Na�li sme v�ak aj spojenie s prenesen�m frazeologick�m 
v�znamom je hodená rukavica.

Je teda zrejmé, �e existuje relácia medzi frekvenciou a ustálenos�ou slov-
ného spojenia. Anal�za materiálu potvrdila, �e ustálené spojenia inklinujú 
k vysok�m �tatistick�m hodnotám. Napriek tomu nie ka�dé frekventované 
spojenie musí by� automaticky ustálené a aj medzi najmenej frekventovan�mi 
spojeniami mo�no rovnako nájs� ustálené slovné spojenia. Priklá�ame sa k ná-
zoru, �e ustálené spojenia sa mô�u nachádza� na celej �kále frekven�nej distri-
búcie, v centre aj na frekven�nej periférii (porov. *ur�o, 2007).

Anal�za koloka�n�ch mier: skupina verbum – substantívum 
Medzi �tatistické metódy identifikácie kolokácií, tzv. koloka�né miery,

patrí napríklad MI-score, t-score, Dice koeficient, Log-likelihood, Z-score, cost-
-criterion. Tieto metódy vyhodnocujú vzájomn� spoluv�skyt dvoch slov. 
Prostredníctvom korpusového mana�éra Manatee a klienta Bonito mô�eme 
�tatisticky vyhodnocova� vzájomn� spoluv�skyt slov na základe MI-score a t-
-score. 

Ako uvádza F. �ermák (2006b, s. 13), MI-score je miera vzájomnej infor-
mácie, meria silu asociácie medzi dvoma slovami, pri ktor�ch ide o podiel 
pravdepodobnosti v�skytu t�chto dvoch slov spolu a v�skytu ka�dého z t�chto 
slov nezávisle. Pod�a autora frekventovanej�ie slová sú v tabu�ke postavené 
ni��ie ako slová menej frekventované, ktoré majú hodnotu MI-score vy��iu.

Na druhej strane t-score je test signifikantnosti zalo�en� na rozdiele medzi
pozorovan�m a predpokladan�m v�sledkom, tzv. miera kontrastu (�ermák, 
2006b, s. 13). Na základe t-score sa testuje, �i zistené po�ty v�skytov jednotli-
v�ch slov a ich dvojíc zodpovedajú náhodnému rozlo�eniu slov v korpuse. �ím 
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vä��ia je hodnota t-score, t�m je menej pravdepodobné, �e ide o náhodné roz-
lo�enie slov, a naopak, t�m pravdepodobnej�ie je, �e ide o pevnej�ie, ustálenej-
�ie spojenie (�esk� národní korpus – úvod a p�íru�ka u�ivatele, 2000, s. 60). 
Tieto tvrdenia sa budeme sna�i� overi� zodpovedaním otázky, �o nám koloka�-
né miery hovoria o danej kolokácii.

Z prv�ch 500 bigramov typu V – S sme vybrali 12 verbo-nominálnych le-
xikalizovan�ch spojení a 12 vo�n�ch spojení. Tieto spojenia mali absolútnu 
frekvenciu v korpuse do 700 v�skytov. Rovnako sme porovnali vzorku deviatich 
vo�n�ch spojení a piatich typick�ch spojení vybran�ch z 500 kolokácií nachá-
dzajúcich sa v zozname na miestach 10000 a� 10500. Vo v�etk�ch prípadoch 
sme zis�ovali hodnoty koloka�n�ch mier a navzájom ich porovnávali. 

Z tabu�ky �. 3 je zrejmé, �e ustálené spojenia majú hodnotu MI-score pod-
statne vy��iu ako vo�né spojenia, pri�om hranica ustálen�ch spojení sa pohybo-
vala okolo hodnoty 9. V prípade kolokácie polo�i� otázku to v�ak tak nie je napriek 
tomu, �e ide o ve�mi typické verbo-nominálne lexikalizované spojenie. 

Hodnota t-score je relatívne vysoká u oboch typov slovn�ch spojení, okrem 
prípadov ma� priate�a a by� pacientom, �o je pravdepodobne spôsobené �irokou 
spájate�nos�ou verb ma� a by�. Viacv�znamové slová spravidla „produkujú“ 
ve�ké mno�stvo kolokátov a platí, �e �ím majú viac v�znamov, t�m viac kolo-
kácií s dan�m slovom tvoria, ke��e ka�d� jednotliv� v�znam slova via�e na 
seba �pecifické kolokáty (porov. �ermák, 2006a, s. 930 – 931). Monosémantic-
ké a monokolokabilné slová sú z tohto h�adiska uprednostnené a majú zvä��a 
vy��ie hodnoty �tatistick�ch mier.

Tabu	ka �. 3: V�ber z prv�ch 500 bigramov typu V – S (do 700 v�skytov v korpuse).
ustálené a typické 
spojenia

MI-score t-score vo	né spojenia MI-score t-score

nies� zodpovednos�
pokrúti� hlavou
pokr�i� plecami
polo�i� otázku 
dr�a� palce
utrpie� zranenie
zmera� sily
zastáva� názor
láma� hlavu
vyrazi� dych
mávnu� rukou
nadviaza� kontakt

9,494
11,08
13,38
7,402
10,52
11,07
10,4
9,747
9,209
11,26
10,51
10,33

39,43
72,0
57,62
46,13 
35,98
41,63
36,43
39,16
31,44
30,96
28,69
29,37

ma� priate�a
by� pacientom
poveda� riadite�ovi
informova� hovorca
sta� predmetom
dosta� meno
potrebova� peniaze
prosi� pán
znamena� koniec
h�ada� cestu
získa� cenu
nájs� spôsob

1,039
5,228
3,618
7,681
5,181
3,751
5,472
5,304
4,191
4,577
4,017
4,493

13,57
8,687
34,93
26,31
29,62
26,02
26,73
26,37
23,2
24,9
22,29
28,22

Ako vidie� z tabu�ky �. 4, vo�né spojenia majú nízke hodnoty MI-score, 
porovnate�né s frekventovan�mi vo�n�mi spojeniami v tabu�ke �. 3. Na druhej 
strane v kolokáciách odslú�i� om�u, píli� drevo, strp	i� �ivot, sníma� hriech sa 
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vyskytujú verbá s úzkou kolokabilitou, ktorá im „zaru�uje“ vysoké hodnoty 
MI-score. V spojení píli� drevo má slovo píli� obmedzenú spájate�nos�, ke��e 
via�e na seba kolokáty istej sémantickej skupiny. Rovnako je to v prípade ko-
lokácie strp	i� �ivot, ktorej relatívna frekvencia 55,56 nám hovorí, �e v prieme-
re v ka�dom druhom prípade sa slovo strp	i� vyskytuje so slovom �ivot.

Tabu	ka �. 4: V�ber z 500 bigramov z miest 10000 a� 10500 s frekvenciou 66 a� 64 v�skytov 
v korpuse.
vo	né spojenia MI-score t-score typické spojenia MI-score t-score

navrhnú� vytvorenie
tvrdi� odborník
komentova� tréner
zlep�i� hra
vyjadrova� my�lienka
vysvetli� fakt
vráti� sila
rozhodova� dátum
predstavi� súbor

5,735
3,421
4,634
4,002
4,246
4,33
1,016
5,842
3,443

7,726
7,693
9,693
7,501
7,812
7,778
4,076
7,922
7,208

odslú�i� om�u (r.f.11,9)
píli� drevo (r.f. 11,45)
sníma� hriech
strp�i� �ivot (r. f. 55,56)
utráca� peniaze

11,47
11,15
9,955
9,351
9,049

8,121
7,996
7,992
7,734
8,047

Ke� porovnáme hodnoty t-score v oboch tabu�kách, zistíme, �e rozdiely sú 
priepastné, a to bez oh�adu na to, �i ide o spojenie ustálené alebo vo�né. Z toho 
vypl�va, �e t-score nám v podstate nehovorí o sémantickej zviazanosti spojenia, 
ale skôr o tom, ako je spojenie frekventované vzh�adom na ostatné spojenia 
v korpuse. Mô�eme kon�tatova�, �e so zni�ujúcou sa absolútnou frekvenciou 
spojení sa zni�uje aj hodnota ich t-score. Frekventované kolokácie sú z tohto 
h�adiska zv�hodnené pred menej frekventovan�mi, ke��e vykazujú zvä��a 
vysoké hodnoty t-score, �i u� sú ustálené alebo vo�né.

4 Záver
V príspevku sme zis�ovali a overovali, akú úlohu mô�u zohráva� �tatistické 

informácie pri hodnotení ustálenosti spojenia. Anal�zou materiálu sme dospeli 
k t�mto zisteniam:
� �tatistické hodnoty mô�u napomôc� lep�ej identifikácii ustálen�ch

spojení; pri extrakcii na základe absolútnej frekvencie sa v�ak uprednost-
�ujú frekventovanej�ie kombinácie slov, v�aka �omu mô�u by� menej 
frekventované spojenia prehliadané.

� Vzh�adom na zvolen� spôsob selekcie a identifikácie kolokácií sme pri�li
k záveru, �e �ím vä��í po�et komponentov má identifikovaná kolokácia,
t�m je viac pravdepodobné, �e nejde o náhodné vo�né spojenie. 

� Mno�stvo dát je rozhodujúce: �ím vä��í korpus, t�m uspokojivej�ie 
v�sledky priná�a.

� Monosémantické a monokolokabilné slová inklinujú k vy��ím hodnotám 
MI-score.
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� Ustálené kolokácie, ktor�ch komponenty sú viacv�znamové slová, �i�e 
slová so �irokou spájate�nos�ou, a slová ve�mi frekventované mô�u by� 
v�aka nízkej hodnote MI-score a t-score prehliadané.

Dan� spôsob extrakcie kolokácií sa osved�il ako vhodn� na skúmanie ver-
bonominálnych spojení. �tatistické nástroje umo��ujú orientova� sa vo ve�kom 
mno�stve dát, ktoré dnes korpusy obsahujú, pomáhajú selektova� a verifikova�
lingvistick� materiál. Pre lingvistu, lexikografa �i kohoko�vek, kto sa pokú�a 
odhali� zákonitosti fungovania jazyka a kombinatorick�ch schopností jeho 
jednotiek – slov, sú tieto korpusové nástroje, ako aj samotn� korpus nevyhnut-
n�m predpokladom v�skumu.
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