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Úvod 
Jednou z najkontroverznejších tém modernej lingvistiky je otázka vrodenosti 

jazykových znalostí. Odpovede na túto otázku sa polarizovali do polohy dvoch 
extrémov označovaných ako nativizmus a empirizmus (a samozrejme množstva 
pozícií medzi nimi).  

Na jednom póle je to nativistický pohľad na jazyk ako na vrodený inštinkt 
závislý na špecifickom module – „jazykovom orgáne“ (Pinker & Bloom, 1990; 
Pinker, 1994; Anderson & Lightfoot, 2002), language acquisition device (LAD). 
Existuje viacero argumentov v prospech tohto pohľadu. Argument nedostatočnosti 
jazykového vstupu – poverty of stimulus (Chomsky, 1980) by sa dal zhrnúť 
nasledovne (Takáč, 2005): 

1. Všetky zdravo vyvinuté deti si osvojujú jazyk, ktorému sú vystavené, rýchlo, 
spontánne a dobre.  

2. Dieťa dostáva len konečne veľkú vzorku jazyka, a to takmer výhradne pozitívne 
príklady.  

3. Dieťa je schopné správne produkovať a interpretovať aj vety, ktoré nikdy predtým 
nepočulo. 

4. Keďže vonkajšie jazykové stimuly dieťaťa sú nedostatočné pre osvojenie jazyka, 
mnoho z aspektov formálnej štruktúry jazyka musí byť vrodených.  

Vrodené ohraničenia priestoru možných jazykov (gramatík) kódujúce ich 
spoločné univerzálne črty (princípy) sa nazývajú univerzálna gramatika (UG). 
Vrodený jazykovo-špecifický modul osvojovania jazyka (LAD) riadi v priebehu 
ontogenézy nastavovanie hodnôt konečnej množiny parametrov špecifických pre 
gramatiku jazyka, ktorému je dieťa vystavené. 

Teória univerzálnej gramatiky je konzistentná s matematickými výsledkami 
teórie učenia: ak priestor hypotéz o cieľovom jazyku tvoria všetky bezkontextové 
gramatiky a jedinec dostáva iba pozitívne príklady, nemôže si osvojiť cieľový jazyk 
na základe konečnej vzorky (Gold, 1967). Ukazuje sa, že ľudské jazyky potrebujú 
prinajmenšom bezkontextovú gramatiku, a keďže sa zdá, že dieťa si osvojí správnu 
gramatiku z konečnej vzorky, riešením je obmedzenie priestoru hypotéz na konečnú 
nie veľmi veľkú množinu gramatík, čo zodpovedá Chomského vrodenej UG.  

Ďalšími argumentmi sú existencia kritického obdobia pre osvojenie gramatiky, 
dvojitá disociácia medzi poškodením jazyka a inteligencie a fenomén kreolizácie 
(viac detailov napr. v Perfors, 2002). 

Na opačnom, empiristickom, póle je názor, že deti nepotrebujú vrodený 
jazykovo-špecifický modul, ale pomocou všeobecných kognitívnych schopností si 
osvojujú resp. konštruujú jazykovú znalosť v interakcii s inými používateľmi jazyka 
(Steels, 2000; Tomasello, 2003). Podľa týchto teórií je jazykový vstup, ktorému sú 
deti vystavené, dostatočne bohatý na to, aby všeobecný učiaci mechanizmus citlivý na 
štatistické vlastnosti vstupu (frekvenciu) a vybavený konzervatívnou stratégiou 
zovšeobecňovania dokázal skonštruovať pravdepodobnostný model jazyka, čoho 



dôkazom sú mnohé výpočtové simulácie pomocou konekcionistických modelov 
(Elman, Bates a kol., 1996; Farkaš, 2005). Častou kritikou nativizmu je aj to, že 
generatívne modely sa nevedia vysporiadať s jazykovo-špecifickými povrchovými 
javmi ako sú idiómy, ustálené výrazy či kolokácie (Jackendoff, 2002).    

V tomto článku sa pokúsime ponúknuť novú perspektívu na nativisticko-
empiristickú dilemu z hľadiska stelesnenej kognície. Podľa tejto perspektívy je jazyk 
prepojený so senzomotorickými procesmi oveľa tesnejšie, ako sa zdá. Našou 
kľúčovou hypotézou je, že konkrétne epizódy, ktoré zažívame (napr. uchopenie 
predmetu), sú vnímané a ukladané do pamäti ako kanonická sekvencia 
senzomotoricko-pozornostných operácií, ktoré veľmi dobre korešpondujú 
s elementami minimalistickej hĺbkovej reprezentácie – logickej formy (Chomsky, 
1995) a konštrukcia vetnej štruktúry je vedľajším produktom prehrania reprezentácie 
epizódy v pracovnej pamäti v špeciálnom režime. Jazykové univerzáliá by tak boli 
dôsledkom univerzálneho senzomotorického aparátu. Ostáva vysvetliť, ako si 
osvojujeme jazykovo-špecifické gramatické konvencie a ako sa univerzálna 
senzomotoricky ukotvená hĺbková štruktúra transformuje na rôznu povrchovú syntax 
v rôznych jazykoch. Preto stručne predstavíme konekcionistický model osvojovania 
a produkcie jazyka, ktorý využíva takúto senzomotorickú reprezentáciu a dokáže si 
osvojiť abstraktné gramatické pravidlá (v Chomského zmysle nastaviť parametre) aj  
povrchové štatistické závislosti – idiómy a kolokácie. V nasledujúcej časti stručne 
predstavíme postulovanú senzomotorickú reprezentáciu epizód, potom jej súvislosť 
s minimalistickou generatívnou gramatikou, ďalšia časť bude venovaná výpočtovému 
modelu a za ňou nasleduje diskusia.  

 

Senzomotorická reprezentácia konkrétnych epizód 
Deklaratívne vety typicky opisujú udalosti alebo stavy, ktoré nazveme 

spoločný názvom epizódy. V tomto príspevku sa obmedzíme na reprezentáciu 
konkrétnych epizód, ktoré sa dajú opísať tranzitívnymi1 vetami, napr. „Muž uchopil 

hrnček.“ Rozšírenie teórie na abstraktné epizódy by šlo smerom k metaforickým 
zobrazeniam (Lakoff & Johnson, 1980). Rozšírenie na iné ako tranzitívne vety je 
predmetom nášho ďalšieho výskumu.  

Naša reprezentácia vychádza zo stelesneného (embodied) prístupu ku kognícii, 
konkrétne predpokladáme, že forma vysokoúrovňových sémantických reprezentácií 
odráža štruktúru senzomotorických procesov, pomocou ktorých tieto reprezentácie 
vznikli. V časovej škále približne tretiny sekundy interakcie aktéra so svetom majú 
často formu krátkych sekvencií senzomotorických operácií s určitou definovanou 
štruktúrou. Ballard a kol. (1997) nazýva tieto sekvencie deiktickými rutinami. 
Kľúčovými prvkami deiktickej rutiny sú pozornostné operácie sprostredkované 
sakadickými pohybmi očí. Každý sakadický pohyb evokuje tranzitórne reprezentácie 
v senzomotorických oblastiach mozgu a tie môžu slúžiť na plánovanie ďalšej sakády 
alebo inej motorickej operácie, ktorá opäť evokuje ďalšie tranzitórne reprezentácie 
atď., čím vzniká reťaz pozornostných alebo motorických operácií striedaná 
tranzitórnymi senzorickými stavmi.  

Zamerajme sa teraz na konkrétnu tranzitívnu epizódu uchopovania predmetu. 
Táto je podrobne študovaná v (Knott, 2012), pre referencie a empirickú podporu 
nasledujúcich tvrdení odkazujeme čitateľa na túto knihu. Epizódu môžeme vnímať 

                                                 
1 vety s rolovou štruktúrou Agent – Akcia – Objekt. 



z dvoch perspektív: ako aktér – vykonávateľ alebo ako pozorovateľ. V oboch 
prípadoch nastáva tá istá kánonická sekvencia senzomotorických operácií, začínajúca 
dvoma pozornostnými operáciami:  upriamenie pozornosti na agenta akcie, 
a následne upriamenie pozornosti na zamýšľaný cieľ/objekt akcie. Výsledkom každej 
pozornostnej operácie je tranzitórna senzorická reprezentácia, ktorá umožní 
vykonanie nasledujúcej akcie. Keď pozorovateľ upriami pozornosť na agenta, evokuje 
senzorickú reprezentáciu agenta, ktorá následne poskytne informáciu o lokalizácii 
zamýšľaného cieľa. Ak pozorovateľ pozoruje iného agenta, túto informáciu získa 
z pohľadu a postoja aktéra; v prípade vykonávateľa akcie, tento získa informáciu 
mechanizmom, ktorý vyberá cieľ akcie, konkrétne od jeho vlastného motorického 
systému, ktorý aktivuje lokalizáciu cieľa v motorickom súradnicovom systéme 
centrovanom v agentovej vlastnej ruke.  V oboch prípadoch sa následne vykoná 
sakáda na cieľový objekt, čo spôsobí evokovanie jeho detailnej reprezentácie. Až 
v tomto momente môže vykonávateľ spustiť motorický program (resp. pozorovateľ 
aktivovať špeciálny systém na kategorizáciu biologických pohybov) – čím nastane 
proces s istým časovým trvaním – monitorovanie akcie. Na konci tohto procesu 
nastáva nový diskrétny stav zamerania pozornosti na cieľový objekt (po dosiahnutí 
uchopenia objektu). Základná postupnosť operácií je teda: zameranie pozornosti na 
agenta, zameranie pozornosti na objekt, monitorovanie akcie.  

Túto základnú postupnosť možno ďalej zjemniť/rozšíriť tým, že aj agent aj 
objekt akcie sú v centre pozornosti viackrát, resp. rôznymi spôsobmi. Agent je najprv 
pozorovaný ako salientný objekt vo svete a klasifikovaný ako objekt. Neskôr, vo fáze 
monitorovanie akcie, je pozornosť na agenta upriamená znovu, ale tentoraz už nie ako 
na objekt, ale ako na agenta, teda živú entitu s istými charakteristickými pohybovými 
vzorcami. Podobne je to s objektom akcie: objekt akcie je najprv v centre vizuálnej 
pozornosti a je klasifikovaný ako objekt. Na konci akcie, keď agent dosiahol stabilné 
uchopenie, je cieľový agent vnímaný v haptickej a čiastočne proprioceptívnej 
modalite: ako taktilná informácia a ako motorický stav agentovej ruky a ramena. To, 
že agent aj cieľ sa vyskytujú v deiktickej rutine viackrát, významne pomáha pri 
formovaní multimodálnych konceptov počas detského vývinu. 

Knott (2012) prináša aj model pracovnej pamäti, v ktorom sú epizódy 
uchovávané ako senzomotorické sekvencie vo formáte umožňujúcom ich neskoršie 
prehratie. Reprezentácie plánovaných akcií existujú jednak paralelne aktívne 
v prefrontálnej kôre ako statický plán, a tiež ako tranzitórne reprezentácie 
v senzomotorickom systéme počas prehrávania sekvencie. Príklad úplnej sekvencie je 
v Tabuľke 1. Každá operácia v deiktickej rutine má rovnakú štruktúru: iniciálny 

kontext, operáciu, ktorá generuje reaferentný signál (senzorickú reprezentáciu) a 
nastolí nový kontext. Takto možno jednotlivé operácie za sebou prirodzene reťaziť. 
Dôležitým tvrdením je, že ak chceme verbálne vyjadriť nejakú epizódu, musíme si 
v pracovnej pamäti prehrať jej senzomotorickú sekvenciu v špeciálnom režime, ktorý 
vygeneruje príslušnú lingvistickú výpoveď ako vedľajší efekt prehratia. 

 
Tabuľka 1: Deiktická rutina pre epizódu uchopenia objektu. 

Tranzitórne signály 
Statický plán Iniciálny 

kontext 
Operácia Reaferentný 

signál 
Nový 

kontext 
fokus:agent, fokus:objekt, uchop C1 fokus:agent repr. agenta C2 

fokus:agent, fokus:objekt, uchop C2 fokus:objekt repr. objektu C3 

fokus:agent, fokus:objekt, uchop C3 uchop repr. agenta C4 

fokus:agent, fokus:objekt, uchop C4  repr. objektu  



 

Súvislosť s minimalistickou teóriu 

Hĺbková forma 
Tvrdenia uvedené v predchádzajúcej časti majú mohutnú empirickú podporu 

v najnovších výskumoch senzomotorickej kognície podrobne prezentovaných v 
(Knott, 2012). Ak sa však majú vzťahovať k spracovaniu jazyka, mali by mať aj 
nezávislú podporu v lingvistických teóriách. Za referenčnú teóriu sme si zvolili 
generatívnu gramatiku Minimalizmu (Chomsky 1995). Keďže predpokladáme, že 
všetci ľudia majú senzomotorický aparát rovnaký a tvrdíme, že jazyk je silne 
ukotvený v senzomotorickej kognícii, vybrali sme syntaktický model, ktorý postuluje 
jazykové univerzáliá – výrazné podobnosti medzi svetovými jazykmi. Podľa 
minimalistickej teórie, každá veta má povrchovú syntaktickú štruktúru (fonologickú 

formu, PF), ktorá je v každom jazyku iná, a hĺbkovú štruktúru (logickú formu, LF), 
ktorá je medzijazykovo univerzálna. Logická forma vety má v Minimalizme podobu 
stromovej štrukúry, zloženej z rekurzívne reťazených elementov kanonického typu X-

schéma (Obr. 1). Stromová štruktúra je navrhnutá tak, aby pokrývala všetky známe 
javy zo svetových jazykov, nielen jeden jazyk a aby sa pomocou nej dali vysvetliť 
syntaktické princípy generovania logických foriem pre akékoľvek vety.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 1: X-schéma. 

 
LF sa klasicky nechápe ako skutočný procesný model toho, ako ľudia generujú 

vety, ale len ako matematický konštrukt umožňujúci vygenerovať tie a len tie vety, 
ktoré patria do daného jazyka. Novinka prístupu Knotta je reinterpretácia hĺbkovej 
formy ako  modelu skutočného procesu generovania viet. Rekurzívnu štruktúru LF 
možno chápať ako sekvenciu operácii, kde každá X-schéma zodpovedá elementárnej 
senzomotorickej operácii tak, ako sme ju opísali v rámci deiktickej rutiny. Koreň X-
schémy (XP) zodpovedá iniciálnemu kontextu, hlava (X) samotnej senzomotorickej 
operácii, špecifikátor reaferentnému senzorickému vnemu a komplement (YP) 
zodpovedá novému kontextu po vykonaní operácie (Obr. 2). Medzi kanonickým 
poradím operácií deiktickej rutiny a poradím konkrétnych X-schém v logickej forme 
je úzka korešpondencia, napr. aj v tom, že agent a objekt sa vyskytujú v logickej 
forme dvakrát, rovnako ako sa dvakrát evokuje ich tranzitórna reprezentácia počas 
deiktickej rutiny. Podrobnejší rozbor presahuje zámer tejto publikácie, čitateľ ho 
môže nájsť v (Knott, 2011, 2012). 

Takáto interpretácia je založená na vyššie uvedenom tvrdení, že epizódy sa 
ukladajú v pracovnej pamäti ako plán – pripravená sekvencia senzomotorických 
operácií. Teraz toto tvrdenie spresníme: logická forma – ktorá vlastne reprezentuje 
význam/sémantiku vety, opisuje senzomotorickú sekvenciu nie tak ako je online 
zažívaná, ale ako je prehrávaná z pracovnej pamäti. To je v súlade so stelesneným 
prístupom v kognitívnej vede, najmä simulačnými teóriami porozumenia (napr. 

XP 

špecifikátor X’ 

komplement hlava (X) 



Barsalou, 1999, 2008; Feldman 2006), podľa ktorých sú sémantické reprezentácie 
vyvolávané ako simulácie pôvodných zážitkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 2: (a) Senzomotorická interpretácia X-schémy. (b) Senzomotorická interpretácia logickej 
formy pre vetu Man grabs a cup. Obrázok je prebratý z (Knott, 2011). 

 
 

Povrchová forma a problém akvizície (rôznych) jazykov 
Teória minimalizmu vysvetľuje zobrazenie univerzálnej logickej formy LF na 

jazykovo-špecifickú povrchovú formu PF tým, že je viacero možností, z ktorých 
pozícií LF jednotlivé lexikálne jednotky „odčítať“; pre konkrétny jazyk je to určené 
parametrami, ktoré sa nastavujú počas ontogenetického vývinu naučením 
z jazykového vstupu. Model akvizície gramatiky, ktorý by stelesňoval doteraz 
vyjadrené hypotézy by mal mať nasledujúce vlastnosti:  

 
1. Ako model produkcie viet by mal realizovať zobrazenie z „významov“ na vety. 

Významy – epizódy by mali byť reprezentované ako deiktické rutiny, teda ako 
sekvencie senzomotorických operácií, ktoré možno prehrať v čase. 

2. Model by mal byť schopný – vystavením jazykovej vzorke konkrétneho jazyka – 
osvojiť si lexikón (slovnú zásobu) tohto jazyka, povrchové závislosti a idiómy 
a tiež abstraktné pravidlá o syntaktickej štruktúre daného jazyka (parametre v 
Chomského zmysle).  

3. Model by mal zovšeobecňovať, teda byť schopný generovať gramaticky správne 
vety aj pre epizódy, ktoré sa nevyskytli v trénovacom vstupe. 

4. Osvojovanie jazyka by malo prebiehať plauzibilne z vývinového hľadiska, teda 
štádiami známymi zo štúdií detského jazykového vývinu (napr. Lagmeier, 
Krejčířová, 1998; Tomasello, 2003). 

 
Model, ktorý má ambíciu spĺňať tieto predpoklady stručne predstavíme 

v nasledujúcej časti. 



 

Výpočtový model akvizície gramatiky a produkcie viet. 
Každý výpočtový model je nutne zjednodušený. V modeli, ktorý predstavíme, 

sú (aspoň) tieto zjednodušenia: 
 

1. Model je spojením viacerých umelých neurónových sietí malého rozsahu (rádovo 
stovky neurónov a desaťtisíce spojení), trénovaných algoritmom spätného šírenia 
chýb (Rumelhart a kol., 1986). 

2. Model je trénovaný na vzorke umelého jazyka, pozostávajúceho z výhradne 
tranzitívnych viet, s obmedzeným lexikónom – 105 najčastejšie deťmi 
produkovanými anglickými slovami podľa Child Development Inventory – CDI 
(Fenson a kol., 1994) a z toho vyplývajúcim obmedzeným celkovým počtom viet 
v jazyku (cca 127000). 

3. Z abstraktných gramatických pravidiel sa obmedzíme na osvojenie správneho 
slovosledu – pre tranzitívne vety dostávame šesť možných typov jazyka: SOV, 
SVO, VSO, VOS, OVS, OSV (S znamená podmet/subjekt, O predmet/objekt 
a V prísudok/verbium). Všetky slovesá sú v prítomnom čase. 

4. Z hľadiska idiomaticity jazyk obsahuje tri typy viet: 
a. syntakticky pravidelné vety, napr. Mice bite dog. 
b. vety obsahujúce jednoduché idiómy,2 napr. Mia licks ice cream, You tickle 

Winnie the Pooh. 
c. vety obsahujúce idiómy prerušené mennou frázou, napr. Grandpa gives 

grandma a hug. 
5. Z morfológie modelujeme zhodu pádových prípon medzi podmetom a prísudkom, 

osobné zámená a nepravidelné množné čísla. 
6. Reprezentácia epizód je v súlade so štruktúrou deiktickej rutiny opísanou vyššie. 

Jednotlivé koncepty však nemajú detailnejšiu štruktúru a sú modelované 
lokalisticky – teda každý uzol siete reprezentuje jeden koncept, napr. MAMA, 
MACKO PU, POŠTEKLIŤ, atď. Tento spôsob reprezentácie konceptov 
neumožňuje modelovať javy ako sémantické parafázie, priming a podobne.  

7. Abstrahujeme od fonologicko-artikulačného spracovania, výstupom modelu sú 
vety zostavené zo slov v základných tvaroch s označením príslušnej pádovej 
prípony. 

Model 
Obmedzíme sa na stručnú prezentáciu hlavných myšlienok modelu; 

podrobnejší konceptuálny opis modelu je v (Takáč a kol., v recenz.), technické detaily 
modelu možno nájsť v (Takáč a kol., 2011). Štruktúra modelu je na Obr. 3. Model 
pozostáva z týchto navzájom prepojených modulov:  

Modul prehrávania epizód (episode rehearsal network) stelesňuje systém 
prehrávania deiktických rutín: časť WM episode obsahuje statický plán vykonania 
operácií (rovnaký počas celého prehrávania epizódy); dôsledkom prehrávania plánu je 
postupné evokovanie tranzitórnych reprezentácií v časti Object rep a nastavovanie 
kontextov v častiach Episode context a Phase (časť Object rep. striedavo obsahuje 
tranzitórnu reprezentáciu agenta a objektu, fázový generátor Phase zabezpečí, že 

                                                 
2 Pod idiómom rozumieme viacslovné ustálené spojenie, ktoré kolektívne vyjadruje jeden význam.  



v rámci každého kontextu nejde na vstup vyšších modulov signál z WM episode 
a Object rep. naraz, ale striedavo).   

Modul produkcie slov (word production network) stelesňuje naučenú slovnú 
zásobu, teda zobrazenie z elementárnych významov na slová, nezávisle na 
gramatickom kontexte.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 3: Architektúra modelu generovania viet z epizód reprezentovaných deiktickými rutinami. 
Obrázok je prebratý z (Takáč a kol., 2011). 
 
 

Modul sekvenovania slov (word sequencing network) stelesňuje osvojené 
povrchové závislosti vo forme prechodových pravdepodobností medzi slovami, teda 
kontextovo závislú slovnú zásobu. Tento modul má kľúčovú úlohu v osvojení si 
povrchových syntaktických javov – idiómov a kolokácií. Kontextová závislosť je 
vďaka rekurentným/spätným spojeniam na skrytú vrstvu modulu, umožňujúcim 
kódovanie predchádzajúcej histórie vstupov. 

Výstup modulov produkcie a sekvenovania sa kombinuje spriemerovaním 
a reprezentuje slovo s príponou v podobe premotorického artikulatórneho plánu. 
Dôležitou vlastnosťou modelu je, že takýto premotorický plán nie je vždy 
verbalizovaný (teda artikulovaný motorickou kôrou); keďže modul prehrávania 
epizód prehráva jednotlivé vetné členy viackrát, došlo by k opakovaniu aj na úrovni 
vety: preto sa model musí pre konkrétny jazyk naučiť, v ktorých fázach deiktickej 
rutiny treba premotorický plán inhibovať a kedy ho „pustiť“ do výstupného 
fonologického systému (phonological output buffer).  

To je úlohou riadiacej siete (control network), ktorá dostáva vstup 
z epizodického kontextu a fázy prehrávania modulu prehrávania epizód (je teda slepá 
ku konkrétnemu sémantickému obsahu epizódy), a na výstupe dáva riadiaci signál 
inhibovať/prepustiť pre spojenie medzi premotorickým a motorickým systémom. 
Riadiaca sieť teda predstavuje zariadenie na osvojenie si abstraktných gramatických 
pravidiel – nastavenie parametrov pre slovosled jazyka (Tabuľka 2). 



 
Tabuľka 2: Inhibičné vzorce pre jednotlivé slovosledy. Symbol ‚↓‘ znamená prepustiť signál, symbol 
‚–‘ znamená inhibovať ho. C1a až C4a sú jednotlivé kontexty/fázy deiktickej rutiny. V rámci jedného 
kontextu sa strieda fáza a, v ktorej je na vstupe signál z tranzitórnych objektových reprezentácií (buď 
agent AG, alebo objekt PAT) s fázou b, kedy je na vstupe reprezentácia akcie zo statického plánu 
(ACT). Tabuľka je prebratá z (Takáč a kol., 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Idiómy – ustálené slovné spojenia majú tú vlastnosť, že po vygenerovaní 

prvého slova na základe príslušného sémantického signálu už vieme nasledujúce slová 
predikovať – doplniť celú idiomatickú frázu. Na detekciu tohto javu slúži ďalší modul 
– modul kontroly entropie (entropy network). Jeho úlohou je inhibovať spojenie 
medzi premotorickým a motorickým systémom v prípade, že neistota/entropia 
predikcie je priveľká (čo konkrétne numericky znamená priveľká, je práve úlohou 
tohto modulu, ktorý sa príslušné prahy adaptívne naučí). V praxi to funguje takto: 
začne sa prehrávanie v epizodickom systéme, až kým sa nedostane do fázy, ktorú 
neinhibuje riadiaca sieť. V tejto fáze sa pre aktuálnu sémantickú reprezentáciu 
vygeneruje príslušné slovo s koncovkou. Potom sa (bez zmeny vo vstupe 
z epizodického systému) vykoná ďalší dopredný chod, resp. predikcia modulov 
predikcie a sekvenovania slov. Vďaka citlivosti modulu sekvenovania slov na kontext 
výstup siete môže byť iný aj pri nezmenenom vstupe. V prípade idiómov sieť 
predikuje nasledujúce slovo s istotou (malou entropiou) a modul kontroly entropie 
takéto slovo prepustí na výstup a generovanie pokračuje. V prípade pravidelných viet 
ďalšie slovo nemožno s istotou predpovedať, kým nepríde nový sémantický vstup 
z epizodického modulu. To sa prejaví veľkou entropiou, modul riadenia entropie 
výstup inhibuje a vydá signál epizodickému modulu na pokračovanie prehrávania. 
Modul kontroly entropie má významnú úlohu aj počas raných vývinových štádií – 
kým nie je dosiahnutá rozumná miera istoty v moduloch predikcie a sekvenovania 
slov, model negeneruje nezmysly, ale „je ticho“.  

Celé doteraz opísané správanie si musí model osvojiť na základe trénovacej 
vzorky, ktorú predstavujú epizódy spárované s ich slovným opisom v cieľovom 
jazyku. Veta cieľového jazyka je uložená vo vstupnej fonologickej vyrovnávacej 
pamäti (phonological input buffer), odkiaľ sa slovo po slove prehráva 
v synchronizácii s prehrávaním epizódy. Správnu synchronizáciu sa však model musí 
naučiť sám na základe zhody medzi predikovanými výstupmi a skutočným slovami vo 
vstupnej fonologickej pamäti (match signál na Obr. 3). Aktuálny obsah vstupnej 
fonologickej pamäti zároveň slúži ako trénovací signál pre moduly predikcie 
a sekvenovania slov. Detaily trénovacieho algoritmu sú opísané v (Takáč a kol., 
2011). 

Metóda 
Model sme testovali na 6 umelých jazykoch, ktoré mali anglickú slovnú 

zásobu a rôzne poradia slov (SOV, SVO, VSO, VOS, OVS, OSV). Všetky obsahovali 
gramaticky pravdielné aj idiomatické vety. Pre každý zo šiestich jazykov sme 



vytvorili 10 inštancií práve opísaného modelu, ktoré sa navzájom líšili iba (náhodne 
generovanými) počiatočnými hodnotami váh spojení. Každá inštancia modelu 
zodpovedá jednému konkrétnemu subjektu/človeku, ktorý sa učí daný jazyk. Keďže 
rôzni ľudia sú vystavení potenciálne rôznym vzorkám svojho materinského jazyka, 
každý subjekt bol vystavení inej pseudonáhodne3 generovanej podmnožine svojho 
jazyka. Trénovacia množina obsahovala 4000 viet (spárovaných s epizódami), čo je 
cca 3% daného jazyka. Každý subjekt bol trénovaný 30 epoch, pričom po každej 
epoche boli dočasne zmrazené váhy modelu a schopnosť generovať vety bola 
testovaná na 4000 nových epizódach (teda takých, čo sa nevyskytli v trénovacej 
množine). 

 

Výsledky 
Všetky modely si boli schopné počas trénovania osvojiť správne abstraktné 

slovosledy, teda inhibičné vzorce svojho jazyka (Tabuľka 2). Všetky modely si 
osvojili úplnú slovnú zásobu a správnu morfológiu (Obr. 4), rovnako ako sa naučili 
generovať jednoduché aj prerušované idiomatické frázy (Obr. 5). Testovali sme aj 
celkovú správnosť generovania viet. Vetu sme považovali za správnu, ak bola 
bezchybná sémanticky, syntakticky aj morfologicky. Model dosiahol úspešnosť 
96.6% na trénovacej množine (priemerované pre všetkých 6 jazykov a 10 subjektov 
z každého, SD=2.7%) a 94.1% (SD=4.3%) na testovacej. Vzhľadom na to, že bol 
trénovaný iba na cca 3% dát, má slušnú schopnosť zovšeobecňovať. Detaily a ďalšie 
výsledky sú v (Takáč a kol., 2011, v recenz.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 4: Vľavo: vývin slovnej zásoby (počtu používaných slov) po jednotlivých trénovacích 
epochách. Vpravo: relatívny počet morfologických chýb počas trénovania. Obrázok je prebratý 
z (Takáč a kol., 2011). 
 

Diskusia 
Prezentovaný model predstavuje netradičnú a novátorskú kombináciu 

nativistických a empiristických prístupov. Z nativizmu preberá zobrazenie jazykovo 
nezávislej logickej formy na povrchovú sekvenciu slov nastavením diskrétnych 
parametrov, a úzko korešponduje s Minimalistickým modelom. Z empirizmu preberá 
to, že učenie syntaxe zahŕňa povrchové vzory, ktoré sa počas vývinu progresívne 

                                                 
3 So zachovaním pomeru počtu pravidelných a idiomatických viet. 



generalizujú, a tiež schopnosť produkovať idiómy. Výpočtový model ukazuje, ako je 
možné osvojiť si jazyk z komplexnej a zašumenej vzorky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 5: Úspešnosť generovania podľa idiomatických typov: Reg – syntakticky pravidelné vety, 
Cont – vety obsahujúce iba neprerušené idomatické frázy, Disc – vety obsahujúce  idiomatické frázy 
prerušené mennou frázou. Obrázok je prebratý z (Takáč a kol., 2011). 
 

 
Reprezentácia významu ako sekvencie prináša originálne technické riešenie 

binding problému – teda problému obsadenia tematických rôl. Toto riešenie je 
založené na detailných poznatkoch o senzomotorických procesoch a je v súlade so 
stelesneným prístupom v kognitívnej vede. Reinterpretácia Minimalistického modelu 
syntaxe ako modelu skutočného procesu generovania viet je radikálne nová. 
Umožňuje vysvetľovať pôvod jazykových univerzálií ako dôsledok všeľudsky 
spoločných vlastností senzomotorického systému (a nie jazykovo-špecifického 
modulu LAD). Veríme, že je dobrým odrazovým bodom pre ďalší výskumný program 
a odbornú diskusiu. Ďalšími krokmi, ktoré by mali nasledovať, je rozšírenie 
sémantickej reprezentácie o ďalšie typy viet (nielen tranzitívne), otestovanie na 
reálnych jazykoch a rozšírenie modelu (ktorý momentálne pokrýva iba produkciu) 
o porozumenie jazyka. 
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