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Korpus a jeho využitie pri skúmaní jazyka 

 

Eva BENKOVÁ 

 

S nástupom počítačov a moderných informačných technológií sa začal prehlbovať 

záujem o štúdium jazyka prostredníctvom elektronických jazykových korpusov. Až doteraz 

obsahovala väčšina korpusov písomné materiály, takže sa rozvíjalo najmä skúmanie 

písomného diskurzu. Moderná technológia však umožnila aj zaznamenávanie hovorených 

prejavov, čím výrazne prispela k rozvoju štúdia ústneho diskurzu.  

Definovanie diskurzu v korpusovej lingvistike  diskurznej komunity, pričom spája používanie 

jazyka s určitou jazykovou komunitou včlenenou do sociálneho kontextu. Následne sa diskurz 

v korpusovej lingvistike charakterizuje ako súhrn textov vytvorených komunitou používateľov jazyka, 

ktorí sa identifikujú ako členovia sociálnej skupiny na základe spoločných postojov, hodnôt  a tie sa 

potom odrážajú v spôsobe, akým členovia takejto komunity používajú jazyk, aké témy a výrazy sa 

opakujú v ich každodennej interakcii a pod. ( Teubert, 2005).  

Analýza ústneho diskurzu, konkrétne analýza žánrov akademického diskurzu je aj 

témou mojej dizertačnej práce, kde sa zameriaviam na výskum jazykových prostriedkov, 

ktoré poukazujú na prítomnosť autora v akademickom diskurze. Zameriavam sa na analýzu 

prednášok v anglickom jazyku, ktorý sa stal primárnym jazykom odbornej komunikácie 

v medzinárodnom akademickom prostredí. Okrem žánrovej analýzy využívam aj korpusovú 

analýzu. Za posledných dvadsať rokov sa výskum korpusovej analýzy stal predmetom záujmu 

viacerých vedcov v Európe aj v severnej Amerike, čoho dôkazom je vytvorenie niekoľkých 

korpusov. 

Korpus môžeme definovať ako „súbor textov, ktorý bol vytvorený za určitým 

účelom, zvyčajne (aj keď nie nevyhnutne), v počítačom čitateľnej podobe. Korpus môže 

pozostávať z písomných textov, prepisov hovoreného materiálu, alebo z obidvoch“ (Butler, 

1998, s. 213).1  

Výskum korpusu začal ako metodologický prístup založený na zbieraní a 

dokumentovaní reálnych jazykových údajov. Korpusová lingvistika je odvetvie lingvistiky, 

ktorého rozvoj je spojený s nástupom počítačov a informačných technológií. Táto disciplína 

skúma jazyk prostredníctvom elektronických jazykových korpusov, pričom sa zaoberá aj ich 

výstavbou, spracovaním a metodológiou. 

                                                            
1 Pozn.: preklad autorky 
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Tento odbor bol založený v roku 1967 a za jeho zakladateľov sa považujú Henry 

Kučera a Nelson Francis svojou prácou „Computational Analysis of Present-Day American 

English“, v ktorej sa zaoberajú analýzou súčasnej americkej angličtiny pomocou počítača.  

Korpusovú analýzu charakterizujú Biber – Conrad – Reppen (1998, s. 4) ako empirické 

analyzovanie používania jazyka v reálnych textoch za extenzívneho využitia počítačov, pričom táto 

analýza využíva tak kvantitatívne ako aj kvalitatívne analytické metódy.    

Spracovanie údajov pomocou počítača umožňuje operácie ako kvantifikácia 

(spočítanie počtu slov a viet), konkordancia (vytváranie zoznamov jazykových jednotiek a ich 

najbližšieho lingvistického kontextu za účelom určenia syntaktických, semantických 

a pragmatických vlastností, parsovanie (syntaktická analýza - rozdelenie viet na gramatické 

časti) alebo tagovanie (značkovanie, čiže priradenie určitej gramatickej informácie ku každému 

slovu (Biber-Conrad-Reppen, 1998, s. 258), napr. určenie vetných členov). 

Na vyhľadávanie slov a slovných spojení v kontexte a zisťovanie ich frekvencie slúži 

špeciálny vyhľadávací program, ktorý umožňuje aj ďalšie operácie ako napr. triedenie podľa 

abecedy či podľa slovných druhov, distribúciu slov alebo skupín slov v rozličných častiach 

textu a pod. Pre spomínanú textovú analýzu sú dostupné programy ako WordSmith Tools, 

Micro Concord, Oxford Concordance Program alebo WordCruncher (Butler, 1998).  

Kennedy (1998, s. 19 - 22) uvádza, že rozlišujeme niekoľko druhov korpusov, a to  

z viacerých hľadísk. Z hľadiska účelu rozdeľujeme korpusy na všeobecné  a špecializované. 

Všeobecné (nešpecifické, základné) korpusy boli vytvorené pre všeobecné opisné účely. 

Dávajú odpovede na všeobecné otázky na rôznych úrovniach jazyka – lexika, gramatika, 

syntax, pragmatika a pod.  

Špecializované korpusy boli vytvorené pre špecifické účely. Napríklad za účelom 

vytvorenia moderných slovníkov, alebo odpovedajú na otázku, ktoré slová a významy sú 

najčastejšie používané v ekonomike, či ropnom priemysle. Iné poukazujú na rozdiely v 

používaní jazyka v rozličných geografických, spoločenských a historických kontextoch. Do 

skupiny špecializovaných korpusov patria aj regionálne korpusy, korpusy rôznych dialektov, 

korpusy textov jedného autora, korpusy zamerané na neologizmy či neformálne prejavy.  

Ďalej rozlišujeme písomné a ústne korpusy, podľa toho, či obsahujú písané texty 

alebo prepisy hovorených prejavov. Ďalšiu kategóriu tvoria dynamické korpusy, do ktorých 

stále pribúdajú nové slová a výrazy, takže ich veľkosť sa neustále mení. Na druhej strane, 

statické korpusy majú ustálený počet slov a viac sa nedopĺňajú, takže ich veľkosť je konečná. 

Korpus môže byť aj synchrónny alebo diachrónny. Synchrónny korpus je korpus jazyka 
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v jeho súčasnej vývinovej fáze. Diachrónny korpus obsahuje ukážky jazyka počas trvania 

určitej doby.      

Za posledných dvadsať rokov sa výskum korpusovej analýzy stal predmetom záujmu 

viacerých vedcov v Európe aj v severnej Amerike. Čo sa týka Európy, aktívne sú skupiny 

vedcov najmä vo Veľkej Británii a Škandinávii, čoho dôkazom je vytvorenie niekoľkých 

korpusov.  

Môžeme napríklad spomenúť projekt COBUILD, čiže Collins Birmingham 

University International Language Database, (Kennedy, 1998, s. 46 - 48), ktorý sa začal 

v roku 1991, pod vedením profesora Johna Sinclaira. Tento projekt vznikol v spolupráci 

medzi komerčným vydavateľstvom Collins a výskumným tímom na katedre anglického 

jazyka univerzity v Birminghame. Jeho výsledkom bolo vytvorenie korpusu súčasnej britskej 

angličtiny the Bank of English  s viac ako 450 miliónmi slov písanej aj hovorenej angličtiny  

zozbieraných na univerzite  v Birminghame – a taktiež vytvorenie monolingválneho slovníka 

Collins COBUILD English Language Dictionary, ktorý vychádza práve zo štúdia 

spomínaného korpusu.  

Ďalším dôležitým korpusom v Európe je British National Corpus (BNC). Ako uvádza 

Kennedy (1998, 50 – 53), ide o kolekciu 100 miliónov slov prevažne písomného diskurzu, 

ktorý tvorí 90% korpusu.  Obsahuje tiež ukážky ústneho diskurzu (10% korpusu)  

z rozmanitých zdrojov. Tento korpus sa začal taktiež vytvárať v roku 1991. Písomná časť 

obsahuje napríklad ukážky z regionálnych a národných novín a časopisov, akademické knihy, 

populárnu fikciu, školské eseje a pod. Ukážky ústneho diskurzu zahŕňajú ortografické 

transkripcie tak formálnych ako aj neformálnych hovorených prejavov rozličných charakterov 

a pochádzajúcich z rôznych kontextov, od formálnych obchodných a vládnych stretnutí až po 

zábavné rozhlasové programy.  

Ďalej môžeme spomenúť CIC – Cambridge International Corpus so začiatkom 

vytvárania v roku 1992. Ten obsahuje 600 miliónov slov a jeho hlavným poslaním je 

napomáhať pri písaní kníh pre tých, ktorí sa učia po anglicky. Obsahuje širokú škálu ukážok 

z rozličných zdrojov, napr.  z novín, beletrie aj náučnej literatúry, internetových stránok, 

časopisov, televíznych a rozhlasových programov, záznamov každodennej bežnej konverzácie 

a iných rôznych zdrojov (Cambridge International Corpus, [online], dostupné na internete 

http://www.cambridgeuniversitypress .com/elt/corpus/international_corpus.htm, citované 6. 3. 

2010).  
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Prehľad niektorých ďalších korpusov dostupných z ICAME (the International 

Computer Archive of Modern English – Medzinárodný počítačový archív modernej 

angličtiny) ukazuje tabuľka č. 1  (Butler, 1998) 

 

Názov 

korpusu 

Typ 

angličtiny 

Veľkosť 

korpusu 

(počet slov) 

Ústna alebo 

písomná 

angličtina  

Zloženie 

Brown americká 1 milión písomná 500 ukážok, 2000 

slov každá, z 15 

žánrov 

Lancaster-

Oslo-Berger 

(LOB) 

britská 

 

1 milión 

 

písomná 

 

ako korpus Brown 

London-Lund britská cca 1,5 

milióna 

ústna 87 ukážok, 5000 

slov každá, 

konverzácie, 

komentáre atď. 

Melbourne-

Surrey 

austrálska 100 000 

 

písomná 

 

novinové texty 

Kolhapur indická 1 milión písomná tlačené texty 

Helsinki 

 

Stará, 

Stredoveká 

a Novoveká 

angličtina 

1,5 milióna 

 

písomná 

 

242 textov 

IBM/Lancaster 

Spoken English 

Corpus 

anglická 

(britská) 

cca 52 000 ústna (formálna) 

 

prevažne z BBC 

Tab. č. 1 Niektoré korpusy dostupné z ICAME  - Medzinárodného počítačového archívu 

modernej angličtiny (Butler, 1998, s. 215) 

Z hľadiska skúmania ústnej podoby anglického jazyka zohrávajú významnú úlohu 

nasledovné korpusy: London – Lund Corpus, Lancaster/IBM Spoken English Corpus (SEC), 

Corpus of Spoken American English (CSAE), Map Task Corpus a Wellington Corpus of 

Spoken New Zealand English (Kennedy, 1998, s. 36 – 38).  
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Rozvíja sa aj Slovenský národný korpus (SNK), ktorý v súčasnosti obsahuje viac ako 

520 miliónov tokenov. Ako sa uvádza na oficiálnej internetovej stránke tohto korpusu, SNK 

je „elektronická databáza slovenského jazyka zahŕňajúca široké spektrum jazykových štýlov, 

žánrov a vecných oblastí, obsahujúca prídavné jazykovedné informácie a výkonný 

vyhľadávací systém“ (Slovenský národný korpus, [online] dostupné na internete 

http://korpus.juls.savba.sk/index.sk.html, citované 12. 5. 2010). Ide o jednojazyčný korpus 

písaných textov, pričom obsahuje umelecké, publicistické a odborné texty.    

Dôležitým korpusom na skúmanie britskej hovorenej akademickej angličtiny je korpus 

zostavený na základe spolupráce univerzít Warwick a Reading. Ide o projekt BASE, čo je 

skratka pre British Academic Spoken English (korpus britskej akademickej hovorenej 

angličtiny), ktorý sa realizoval v rokoch 2000 až 2005.  

 Pozostáva z prepisov 160 lekcií a 40 seminárov zaznamenaných na jednotlivých 

katedrách hore uvedených univerzít a obsahuje približne 1,6 miliónov tokenov (British 

Academic Spoken English,  [online], dostupné na internete http://www2.warwick.ac.uk/fac  

/soc/al/research/collect/base,  citované 6. 3. 2010). BASE má snahu byť akýmsi európskym 

ekvivalentom k americkému korpusu akademickej hovorenej angličtiny MICASE, ktorý 

používame na náš výskum.    

V našom výskume vykonávame analýzu konktrétnych prednášok v anglickom jazyku 

z amerického korpusu MICASE. Existujú dva dôvody, prečo skúmame práve prednášky 

v anglickom jazyku na základe amerického korpusu MICASE.  

Tým prvým dôvodom je fakt, že anglický jazyk nadobudol status lingua franca 

(Fortuñová, 2006), je všeobecne uznávaným svetovým jazykom číslo jeden v medzinárodnej 

politike, obchode, športe, umení a zároveň je to aj jazyk vedy (Graddol, 1997), ktorým sa 

komunikujú vedecké poznatky na medzinárodnej úrovni a ktorý ovplyvňuje vedeckú 

komunikáciu najmä v oblasti terminológie, ale aj „ ... v kompoziční výstavbě, textových 

vzorcích a ve stylu vyjadřování“ (Čmejrková a kol., 1999, s. 19). Svoju významnú 

komunikačnú úlohu zohráva aj pri internacionalizácii akademického prostredia a mobilite 

členov akademickej komunity.   

Druhý dôvod je čisto praktický, pretože MICASE je voľne dostupný na internetovej 

stránke www.hti.umich.edu/m/micase, a teda nie je problém so získavaním výskumného 

materiálu, čo je ináč príčina, prečo sa ústnemu akademickému diskurzu nevenuje 

v lingvistickom výskume až taká pozornosť ako písomnému. 

MICASE je skratka  a znamená Michigan Corpus of Academic Spoken English –  ide 

o korpus akademickej hovorenej angličtiny, ktorý bol vypracovaný na univerzite Michigan 
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(University of Michigan) v Spojených štátoch amerických. Má zaznamenaných viac ako 200 

hodín akademického hovoreného diskurzu, 152 prepisov hovoreného materiálu a obsahuje 

približne 1.8 milióna slov. Zaznamenané rečové udalosti pokrývajú širokú paletu vedných 

disciplín, a to tak spoločensko-vedné disciplíny, ako aj prírodovedné a technické odbory 

(Michigan Corpus Of Academic Spoken English, [online], dostupné na http://www.hti 

.umich.edu/m/micase, citované 12. 5. 2010)   

MICASE umožňuje korpusovú analýzu z viacerých hľadísk. Rozlišuje napríklad 

kategóriu akademickej pozície ako  učiteľ, vedecký pracovník, študent a pod., ďalej rozlišuje 

kategóriu rodu – muž a žena, kategóriu veku a rozoznáva tiež kategóriu monologických 

a dialogických rečových udalostí a ich stupňovanie od vysoko alebo čisto monologických, až 

po vysoko interaktívne či zmiešané typy rečových udalostí. 

MICASE obsahuje dve skupiny rečových udalostí (speech events):  rečové udalosti na 

vyučujúcich hodinách  (classroom speech events) a rečové udalosti mimo vyučovacích hodín 

(non-classroom speech events): 

 

Rečové udalosti  na vyučovacích hodinách  

(CLASSROOM SPEECH EVENTS): 

 malé prednášky (SMALL LECTURES) – 40 alebo menej študentov 

 veľké prednášky (LARGE LECTURES) – viac ako 40 študentov 

 diskusie (DISCUSSION SECTIONS) – dodatočné časti prednášok za účelom 

dosiahnutia maximálnej angažovanosti študentov 

 laboratórne cvičenia (LAB SECTIONS)  

 semináre (SEMINARS) 

 prezentácie študentov (STUDENTS’ PRESENTATIONS)   

 

Rečové udalosti mimo vyučovacích hodín 

 (NON-CLASSROOM SPEECH EVENTS): 

 poradenské stretnutia (ADVISING SESSIONS) – interakcie medzi študentmi 

a akademickými poradcami 

 kolokviá (COLLOQUIA) – panelové diskusie, pracovné dielne (workshops) 

 obhajoby dizertačných prác (DISSERTATION DEFENSES) – PhD. obhajoby 

 rozhovory (INTERVIEWS) – rozhovory pre akademické účely 
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 stretnutia, porady (MEETINGS) – stretnutia a porady členov fakúlt, katedier, 

výskumných skupín a pod. 

 úradné hodiny (OFFICE HOURS) – poskytované vyučujúcimi  

fakulty v súvislosti s konkrétnym predmetom alebo projektom 

 stretnutia pri poskytovaní služieb (SERVICE ENCOUNTERS) – služby  knižničné, služby 

digitálneho centra, služby finančnej pomoci 

 študijné skupiny – neformálne študijné skupiny vedené študentmi 

 prehliadky (TOURS) – prehliadky vysokoškolského areálu, knižnice, múzea 

 konzultácie (TUTORIALS) – rozhovory jeden na jedného medzi študentom a 

tútorom    

 

Praktické využitie výsledkov korpusovej analýzy je mnohoraké. Ako uvádza Kennedy 

(1998, s. 5 – 11), prispievajú a pomáhajú pri vytváraní kníh, gramatík či slovníkov daného 

jazyka. S využitím korpusu vznikajú diachrónne a synchrónne komparatívne štúdie rôznych 

variet jazyka. Korpus umožňuje študovať distribúciu foném, písmen, interpunkcie, morfém, 

slovných druhov, syntaktických vzorov alebo diskurzných štruktúr, na základe čoho vznikajú 

gramatické a štylistické charakteristiky konkrétnych autorov a žánrov. Tie vedú k opisu 

rôznych štýlov - vedeckého, umeleckého, žurnalistického a pod. Zoznamy slov, kolokácie a 

frekvencie slov sa využívajú pri vytváraní systémov na spracovanie textov, napr. automatická 

kontrola pravopisu či gramatiky, strojový preklad textov alebo systémy na rozpoznávanie 

reči. Korpus má aj využitie v oblasti pedagogiky – je zdrojom fráz a viet pri výučbe cudzieho, 

ale aj materinského jazyka, pričom ukazuje slová v reálnom kontexte. 

Moderná doba priniesla zo sebou modernizáciu a pokrok v mnohých smeroch. Jedným 

z nich je aj rozvoj moderných informačných technológií, ktoré, okrem iného, umožňujú 

zaznamenávanie a prepis písomného aj ústneho diskurzu, čím prispievajú k skúmaniu  

a poznávaniu rozličných aspektov jazyka. Elektronické spracovávanie a uchovávanie údajov 

umožňuje viaceré počítačové operácie, ktorých praktické využitie je mnohoraké. Význam 

korpusov tak v súčasnosti naďalej narastá, a to predovšetkým z hľadiska dostupnosti 

a rozmanitosti jazykového materiálu, ktorý poskytujú jazykovedcom na ich výskumné účely.   
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