
 
 

291

FRAME AKO PARADIGMA PREDSTÁV 

O FÓNOVÝCH POZNATKOCH 
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 dnešnom svete informačných a komunikačných technológií sa čoraz častejšie dostá-

vame do kontaktu s akceleráciou nárastom rôznorodých metód a spôsobov, ako prezen-

tovať myšlienky a idey, ako unifikovať filter prenikajúcich informácií a tým zjednodušiť cel-

kový proces porozumenia a cestu k pochopeniu komplexu diferencií medzi jazykmi, kultúra-

mi, nacionálnymi charaktermi. Táto evolúcia nemala priniesť iba medzičlánky informačnej 

bázy, zamerané na transport, transformáciu či uchovávanie informácií, ale zároveň použitie 

logických štruktúr pre organizáciu informácií a manipuláciu s dátami. Práve z tohto dôvodu 

bolo vyvinutých množstvo zložitých systémov a programov, programovacích jazykov, jazy-

kov symbolov, jazykov nezávislých na práci počítača či aplikačných vývojových systémov, 

ktorých fundamentálna funkcia spočíva v aplikácii takých procedúr pre spracovanie informá-

cií, ktoré sú konštruované na báze práce sémantických sietí a teda, na poznatkoch, vyplývajú-

cich z kognitívnych procesov v mysli človeka. Existuje široká škála rámcových programova-

cích jazykov, ad exemplum FRL (Frame representation language) budovaný na jazyku Lisp, 

KRL (Knowledge representation language), OWL (One world language) a podobne. Prednosti 

týchto typov reprezentácie spočívajú v štruktúrovaní údajov, ktoré umožňujú oveľa efektív-

nejšie spracovávanie poznatkov a tým rýchlejšiu orientáciu v celej databáze. Vyvinutie umelej 

inteligencie, neurónových sietí či asociatívnych sietí bolo konfigurované na báze interdiscip-

linárnych prienikov lingvistiky, psycholingvistiky, antropológie, fyziky, biochémie, neurofy-

ziky a kognitívnych teórií v rámci konkrétnych disciplín. Ich predispozíciou boli postuláty 

chápania človeka ako konceptuálnej, intencionálne zameranej, sémantickej bytosti (systému), 

schopnej vytvárať vzťahy s ostatnými ľuďmi (systémami) a komunikovať, rozpoznávať, trie-

diť informácie či učiť sa. Analogicky, na týchto princípoch, boli vytvárané aj projekty dispo-

zícií sémantických sietí. Asociačná kompetencia človeka narábať s pojmom, konceptom 

a informáciou v sociálnom rámci tak bola implementovaná do systému asociatívnych sietí. 

V informatike sa asociatívne siete, definované aj ako sémantické siete – semantic networks, 

aplikovali pre zviditeľnenie reprezentačných prostriedkov. 

Funkcionálne-sémantické siete (polia) sú osobitou formou generalizácie a klasifikácie vý-

znamov, ktoré združujú jednotky lexiky a gramatiky konkrétneho jazyka s jeho všeobecným 
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kategoriálnym významom, v medzijazykovej komunikácii ich chápeme ako univerzálne lin-

gvistické pojmové kategórie, ktorých penzum a makroštruktúra môžu byť univerzálnymi pre 

mnohé jazyky. Jednou z možných foriem organizácie významov sú „frames“ statického a dy-

namického charakteru (termíny M. Minského, Ch. Fillmora). V posledných rokoch sa štúdiu 

tejto problematiky venuje diskurzívna sémantika (Ch. Fillmore, T. A. van Dijk). 

Sémantické siete poprvýkrát definoval Ross Quillian ešte v roku 1968 ako výsledky svojej 

výskumnej činnosti, zameranej na ľudskú asociatívnu pamäť. Sémantické siete sa tak začali 

prezentovať ako špecifický prípad riadených zobrazovaní, ktoré sa frekventovane aplikovali 

v systémoch umelej inteligencie ako primeraná metóda reprezentačného poznania. Začiatkom 

osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa vo svetle empirickej sémantiky odkrývali mož-

nosti programovania jazyka spôsobom, ktorý bol schopný charakterizovať princípy vytvárania 

nových lexém (aj ich nových konotátov) a koherentných významov jednotlivých elementov 

textu do komplexného významu. 

Kognitívna teória sémantických sietí sedemdesiatych rokov minulého storočia vyústila do 

výskumov vizuálnej percepcie a procesov prirodzeného jazyka a experimentálnych prác 

M. Minského, ktorý v roku 1975 zaviedol pojem „frame“, špecifický formalizovaný spôsob 

činnosti človeka v kontexte situácie. (Minský, 1979, s. 7 – 151). Súčasne zaviedol do katego-

riálneho aparátu tejto disciplíny aj terminológiu, ktorá sa začala používať v súvislosti 

s kontextom bežnej lexiky a lexiky kodifikovaného jazyka – slot, frame, terminál a pod., pri-

čom mal nový systém klasifikácie poznatkov zabezpečiť štruktúrované, schematické triedenie 

informácií pre efektívnejšie porozumenie textu. Pre potreby kognitívnej lingvistiky tento 

termín zavádza Charles Fillmore, ktorý ho chápe ako „kinds of structured background infor-

mation“ – druhy štruktúrovaných fónových informácií, ktoré by mali upravovať podstatné 

komponenty alebo sprievodné znaky definovaných slov. (Fillmore, 2003, s. 263 – 295, vl. 

preklad). Tieto modely disponujú širokou škálou možností pre vyjadrenie najrôznejších in-

formácií, hovoríme aj o jazyku scenárov. Vďaka jazyku kategorizácie pojmov a kybernetike 

dostáva pojem „frame“ nový význam – postupne sa kontinuálne prepája s oblasťou psycholó-

gie a lingvistiky. 

M. Minský demonštruje frame ako spôsob kognitívnej aktivity človeka pri poznávaní no-

vých informácií, pričom sa v tejto činnosti snaží asociovať vyvstávajúci konotát s pôvodnými 

rámcami – framami tak, aby bol adekvátny pre pochopenie čo najširšieho množstva javov 

a procesov. Frame disponuje atribútmi, slotmi a kompetenciou zachytiť informácie o verbali-

zovanom objekte. Použitím nového dáta a jeho prispôsobovaním skôr získaných framov – 

modelov – dochádza k budovaniu stereotypných predstáv – scenárov komunikačných udalostí. 
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Framy majú vnútornú štruktúru, jej elementy sa nachádzajú v zložitej konfigurácii slotov 

a ich obsahu. Slot obsahuje informáciu rôzneho stupňa zložitosti, pričom obsahuje stereotyp-

né poznatky o určitej substancii alebo elemente sveta. Frame je teda hierarchiou s fixovaným 

vrcholom – framom vyššieho stupňa a dnom – framom nižšieho stupňa, pričom tieto elementy 

obsahujú špecifické a univerzálne informácie. 

Jeho štruktúra je sieťovitá, obsahuje uzly vyššej úrovne – invarianty a vzťahy medzi nimi, 

ktoré sú na vyššej úrovni vďaka vlastnej funkčnosti – sú kompetentné ukázať a odraziť ima-

nentný zmysel konceptov a pojmov, ktoré frame obsahuje (pričom jeden koncept môže byť 

súčasťou framov a fárame môže prenikať do korpusu konceptu) a takisto sloty – uzly nižšej 

úrovne, ktoré upresňujú alebo obohacujú celkovú predstavu o informácii, skrytej v koncep-

toch a pojmoch konkrétneho framu. Tak uzly vyššej i nižšej úrovne konkrétneho framu do-

kážu vstupovať do vzájomných relácií a zároveň, vstupovať do štruktúry iných framov. 

Každé slovo v jazyku, prirodzenom alebo umelom, je definované presne – je tým, čo kog-

nitivisti nazývajú „frame“, pokiaľ predstavujú relačné modely, demonštrujúce vzťahy medzi 

samostatnými významami a osobitosti konceptuálnych relácií medzi rôznymi lexikálnymi 

jednotkami v prúde tvorby reči a textu. Frame sa tak profiluje ako konceptuálna štruktúra istej 

formy, napríklad: pomoc. Slovo pomoc má konceptuálny frame, s ktorým sa asociuje. Fra-

mom môže byť celá situácia, komunikačná udalosť, žitá v aspekte konkrétneho príbehu. Dá-

vať – ponúknuť pomoc / prijať – odmietnuť pomoc/ vziať – odobrať / chudák – podliak a pod, 

ktoré v adekvátnej kombinácii prinášajú pochopenie kontextu situácie. Ide o tzv. jednoduché 

framy. Frame môže vystupovať ako aspekt alebo časť konceptuálneho celku a zo štrukturál-

neho hľadiska ním môže byť jedno slovo, lexéma alebo slovné spojenie, organizované okolo 

pojmu či konceptu, ktoré je schopné asociovať nositeľovi jazyka v procese komunikácie kon-

krétne významy, relevantné pre pochopenie zmyslu výpovede. 

Podľa Ch. Fillmore, 

„... vzhľadom na jednoduché fónové frame, zadané iba raz, môže ich deskripcia poskytnúť množstvo 

významov slova, čím sa mohli zo všetkých možných kombinácií sprístupniť tie najrelevantnejšie výsled-

ky... Frames a ich poznanie predikuje možnosť pochopenia v prípade, ak nositeľ jazyka nie je oboznáme-

ný s tradíciami a nevyhnutnými informáciami.“ (Fillmore, 2003, s. 263 – 295, vl. preklad) 

Predovšetkým sociálna sféra je priestorom pre vytváranie a aplikáciu framov, termín so-

ciálny rámec zaviedol Erwin Goffman, pričom ho vníma ako predpoklad orientácie vo svete 

komunikačných udalostí a podotýka, že zmena priebehu komunikačnej udalosti môže spôso-

biť náhlu zmenu v aplikácii rámca či jeho zámenu iným. Slovo má svoju funkciu výlučne pri 
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aktivácii framov a nositeľ určuje jeho výber. Je prirodzené, že sa uprednostní frame, ktorý no-

siteľovi jazyka obsahovo bližší. To znamená, že selekcia sa týka framov, ktoré obsahujú naj-

väčší počet sémantických elementov, analogických elementom konotátu pojmu a zakompono-

vaných do predchádzajúceho kontextu (Goffman, vl. preklad). 

Napríklad v ruskom kultúrnom priestore sa jedným z možných označení človeka, ktorému 

určujú frame prisúdenia cudzej viny a zodpovednosti za niekoho iného, označuje ako „Козел 

отпущения“ (obetný baránok). Etymologický príznak, vnútorná forma, doslovný zmysel toh-

to označenia má provenienciu v staroruskom lexikálnom spojení „Пир козла“ (pir kozla – 

hostina, tzv. hody obetného baránka), v názve pohanskej tradície, ktorá sa zachovala aj po 

vymiznutí pohanstva u Litvanov. V určitom časovom období sa skupiny ľudí zhromažďovali 

na cintorínoch, kam prinášali dary podzemným božstvám (med, pivo, mlieko) a vykonávali 

obrady. Tie sa obyčajne končili analogicky, ako rituály v čase pohrebných karov a boli nevy-

hnutnou súčasťou vzdávania cti mŕtvym, ktorých nazývali „тризна“ – „терзание“, lexéma, 

etymologicky spätá so slovenským pojmom trýznenie a českým výrazom trýznení. V minulos-

ti tieto „тризны“, v Litve a Bielorusku, takisto nazývali пиром козла, ktorého uctievali aj 

niektoré slovanské národy. Pri týchto obradoch figuroval aj spevák – „козляръ“, ktorý reali-

zoval obetu, nazývaný aj čarodejníkom, ktorého označovali ako „гусляръ“, „колдун“ v češtine 

označovaný ako „Koslar“. 

Môžeme ho prezentovať v kontexte relačného modelu, ktorý uvádzame len pre stručnú 

demonštráciu: 

Forma slova 

↓↓ 

Пир „Pir“, козла (козёл отпущения – obetný baránok) „kozla“ → lexémy (a súčasne časti 

reči) 

↓↓ 

Rituálna tradícia → 

Odpustenie viny, zodpovednosť → lemma (pomocný predpoklad) 

Vzdávanie cti, obeta → 

↓↓ 

lexikálna jednotka → frame  

V tomto prípade frame predstavuje pojem „Пир козла“, aktuálny aj historický, s množ-

stvom slotov (miesta prístupu, ktoré frame používa na prevod podobných hierarchických 

štruktúr, už raz zavedených do sémantických sietí, pričom ich vlastnosti môžu byť aj naďalej 

prenášané bez tejto štruktúry), konkrétne obetný baránok, trýznenie, trýznění, spevák, ča-
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rodejník, zodpovednosť za iného, cudzia vina, ktoré aktualizujú a definujú vnútornú formu 

lexikálnej jednotky. Frame disponuje vo svojej štruktúre vnútornými elementmi a komponen-

tmi a tie podliehajú vzájomným reláciám, zároveň aj samotné framové entity majú schopnosť 

vytvárať relácie medzi sebou a tak obohacovať nositeľa kombináciami informácií a asociácií, 

čo umožňuje ich aktualizáciu: 

„Dojenie obetných baránkov, čiže nás všetkých, sa bude diať na základe Rozhodnutia vlády zo dňa 23. 

12. 1993 o spôsoboch prevozu tovaru fyzickými osobami cez hranice RF.“ (v origináli: „Дойку козлов 

отпущения, т. е. нас с вами, будут осуществлять на основании Постановления правительства от 

23.12.1993 o порядке перемещения физическими лицами через таможенную границу РФ товаров“.) 

(Vikurov) 

„Obetný baránok za hriech celého sveta? (v origináli: „Козел отпущения“ за мировой грех?) (Literatur-

naja gazeta, 2002) 

V kontexte skúsenosti a hľadania framových charakteristík a s nimi „zlučiteľných“ slotov, 

možných variácií a kombinácií zatiaľ nemožno predpokladať, že sú ich schémy vyčerpateľné, 

avšak aspoň do istej miery definovateľné a schopné kompetentne klasifikovať jednotlivé re-

čové a komunikačné udalosti. 
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