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Krátko o histórii MA zákona
• Menzerath (1954) – čím dlhšie slovo (merané počtom slabík), tým
kratšie slabiky (merané počtom foném)
• Altmann (1980)
– prvé zovšeobecnenie: pre rôzne úrovne (napr. klauza slovo), čím väčší celok, tým menšie sú jeho časti
– druhé zovšeobecnenie: nevyžaduje sa monotónnosť,
priemerná veľkosť konštituentov (častí) je funkciou veľkosti
konštruktu (celku)

Matematická formulácia MA zákona
(1)
𝑦 𝑥 = 𝑎𝑥 𝑏
- parameter b je záporný, klesajúca funkcia
(2)
𝑦 𝑥 = 𝑎𝑥 𝑏 𝑒 −𝑐𝑥
- funkcia môže (a nemusí) mať maximum inde ako v bode 1
Tvar (1) je v mnohých ohľadoch jednoduchší a „krajší“, ale pre niektoré
dáta nestačí.

Je matematický model pre MA zákon dobrý?
• Kritériá, ktoré má spĺňať dobrý model:
1) „goodness of fit“ – krivka (rozdelenie pravdepodobnosti,...) sa
„v dostatočnej miere podobá na dáta“
2) dá sa odvodiť z teórie
3) interpretovateľnosť parametrov
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Ako interpretovať parametre?
• Možnosti:
1. Deduktívne – interpretácia vyplýva z teórie.

2. Induktívne – všimneme si isté pravidelnosti, závislosti,...
Prvá možnosť – bolo by to pekné, ale ešte tam nie sme...

Problémy s interpretáciou parametrov
• treba si všimnúť veľkú heterogenitu dát aj prístupov
1. rôzne jazyky - nevieme, čo je vplyv jazyka, čo vplyv zvolenej
jazykovej jednotky, ...
2. niekedy sa pohybujeme len po stupňoch hierarchie jazykových
jednotiek (slovo v slabikách – slabika vo fonémach), inokedy sa
meria v „nejazykových“ jednotkách (slovo v slabikách – trvanie
slabiky v milisekundách)
3. rôzne typy textov (písaný/hovorený, rôzne žánre,...)

Cesta k interpretácii?
• preskúmať čo najviac úrovní na tom istom texte (napr. textové
agregáty – vety – klauzy – slová – slabiky/morfémy – grafémy/fonémy)
• analyzovať mnoho textov z jedného jazyka a hľadať závislosti hodnôt
parametrov od iných vlastností
• potom to isté urobiť pre viacero jazykov

Ďalšie problémy/otázky/podnety (1/4)
• Veľké konštrukty sa zvyknú vynechať, lebo ich je málo a ich vlastnoisti
majú veľkú variabilitu.
• Ako sa správajú veľké konštrukty?
• Zdá sa, že niektoré od istého bodu začínajú „žiť nemenzerathovsky“.
Je to naozaj tak? Ak áno, prečo?

Ďalšie problémy/otázky/podnety (2/4)
• MA zákon hovorí o vzťahu medzi veľkosťou konštruktu a priemernou
veľkosťou jeho konštituentov.
• Ako vyzerá variabilita veľkostí konštituentov? Je rovnaká pre všetky
veľkosti konštruktu? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo? Ak nie, ako sa
správa, čo je ovplyvňuje?

Ďalšie problémy/otázky/podnety (3/4)
• MA zákon (skoro iste) platí aj pre znáhodnené/náhodné texty, ale
parametre v „normálnych“ a znáhodnených/náhodných textoch sa od
seba (skoro iste) významne líšia.
• Je rozdiel medzi hodnotami parametrov pre také texty rovnaký pre
všetky jazykové jednotky? Máme napr. pri tvorení viet z kláuz a pri
tvorení slov zo slabík rovnakú „mieru slobody“, alebo sme na
niektorých úrovniach viac „donútení dosiahnuť“ isté hodnoty
parametrov?

Ďalšie problémy/otázky/podnety (4/4)
• Čo všetko sa dá nazvať MA zákonom?
• Aj vzťah medzi dĺžkou slova a počtom jeho významov bol označený
ako MA zákon.
• Chceme MA zákon chápať ešte všeobecnejšie, ako vzťah medzi
veľkosťou jazykovej jednotky a nejakou jej inou vlastnosťou? Potom aj
Zipfov zákon je MA zákon...
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