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VYUŽITIE ANALÝZY KORPUSU  
PRI SKÚMANÍ ODBORNÉHO TEXTU 

 
 
 

 
 

Žánrová analýza využíva pre lepšie pochopenie použitia jazyka a jeho 
funkcie v určitom žánri aj korpusovú analýzu (Campoy-Cubillo a kol., 2010, 
s. 5). Thompson (2005, s. 1) charakterizuje korpusy ako “zbierky textov”, ktoré 
sú dôležitým zdrojom poznatkov o Angličtine pre akademické účely (EAP). 
Angličtina pre špeciálne, resp. akademické účely, ako sme už spomínali, 
neznamená len znalosť anglického jazyka, ale aj špecifického diskurzu a jeho 
žánrových foriem. Thompson (2005, s. 1) verí, že korpusová analýza je 
dôležitým nástrojom pri poznávaní špecifických aspektov akademického 
písania a ich priblížení študentom EAP. Tento autor (Thompson, 2005, s. 1–2) 
uvádza dva hlavné smery chápania korpusu, t. j. korpus ako zbierka textov 
v určitom formáte a korpus ako zbierka elektronických textov. Čo je vlastné 
obom prístupom je fakt, že dané texty sú ukážkami použitia jazyka v určitom 
kontexte. Thompson (2005, s. 4) delí EAP korpusy na:  

 akademickú podsekciu všeobecných korpusov; 

 EGAP (English for General Academic Purposes) korpusy; 

 ESAP (English for Specific Academic Purposes) korpusy; 

 študentské korpusy.  
V prvom prípade ide o vyčlenenie textov akademických žánrov zo 

všeobecného jazykového korpusu, akým je napríklad The British National 
Corpus. V druhom a treťom prípade už ide o čisto akademické texty, avšak 
s rozdielnym zameraním. EGAP korpusy sa skladajú zo všeobecných 
akademických textov (napr. The JDEST, ktorý obsahuje ukážky jazyka vedy 
a technológie) a ESAP korpusy sa zameriavajú na špecifickú akademickú oblasť 
(napr. The Hyland corpus, ktorý obsahuje texty z ôsmich disciplín s cieľom 
preukázať rozdielnosti medzi danými disciplínami). Študentské korpusy 
reprezentujú zbierky študentského písania (Thompson, 2005, s. 3–7). Je 
potrebné pripomenúť, že toto delenie je klasifikáciou korpusov Angličtiny pre 
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akademické účely, čo však neznamená, že neexistujú ne-anglické korpusy. 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied (SNK JÚĽŠ SAV, 2015) 
napríklad ponúka Slovenský národný korpus12, ktorého súčasťou sú korpusy 
písomných i hovorených textov (SNK JÚĽŠ SAV, 2015). SNK je elektronickým 
korpusom textov slovenského jazyka, ktorý je priebežne dopĺňaný – jeho 
aktuálnymi verziami sú prim-7.0-public-all (písané texty) z roku 2015 a s-

hovor-5.0 (hovorený korpus). Podľa JÚĽŠ SAV (SNK JÚĽŠ SAV, 2015) sa 
korpusy delia podľa: 

 jazyka (jedno- až viac-jazyčné korpusy); 

 zaznamenania formy jazyka (písané – hovorené); 

 veľkosti; 

 typu textov (špecializované – všeobecné); 

 spôsobu uloženia (základná podoba – lematizované – anotované); 

 obdobia pôvodu textov. 
Korpusová analýza sa môže zameriavať na rôzne aspekty, ako napríklad 

lexikálno-gramatické črty, frekvenciu výskytu slov a iné (Thompson, 2005, s. 7–
10). Thompson (2005, s.10–13) uvádza, že pre učiteľov EAP má korpusová 
analýza význam napríklad pri hľadaní problematických oblastí výučby EAP, 
kedy na základe skutočných textov môžu vyvodiť relevantné závery, 
zovšeobecniť ich a využiť ich pre svoju učiteľskú prax. Connor (2004, s. 8–10) 
tiež súhlasí s dôležitosťou korpusovej analýzy v oblasti EAP, ako aj pre analýzu 
akademických žánrov, pričom zdôrazňuje jej využitie pri kontrastívnej analýze 
interkultúrneho rétorického výskumu a prekladových štúdií. Podobne, 
Rutherford (2005, s. 354) priznáva dôležité miesto korpusovej lingvistike 
v rámci žánrovej analýzy, kde slúži na porovnávanie žánrov a aj ich samotné 
charakterizovanie. Je teda evidentné, že korpusová analýza má obrovský 
potenciál pre lingvistický výskum.  

Biber a kol. (1998, s. 4) charakterizujú korpusovú analýzu nasledovnými 
znakmi: 

 je empirická (reálne použitie v prirodzených textoch); 

 pracuje s veľkou zbierkou prirodzených textov – zoskupených na základe 
nejakých princípov – nazývanou korpus ; 

 využíva počítače (automatické i interaktívne techniky); 

 závisí od kvantitatívnych aj kvalitatívnych analytických techník. 
Je zrejmé, že hlavnými výhodami korpusovej analýzy sú jej empirické 

základy, kvantitatívne i kvalitatívne techniky, ako aj využívanie moderných 
technológií. Biber a kol. (1998, s. 5) zdôrazňujú, že pri korpusovej analýze nejde 
len o jednoduché „sčítavanie istých lingvistických znakov“, ale o „kvalitatívne, 

                                                 
12 Ďalej len SNK. 
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funkčné interpretácie kvantitatívnych vzorov“. To znamená, že nestačí len zistiť 
frekvenciu výskytu skúmaného znaku, ale aj jeho interpretácia v zmysle funkcie 
či významu. Cieľom je ilustrovať reálne používanie jazyka. Biber a kol. (1998, 
s. 246) taktiež konštatujú, že korpus nie len obyčajnou zbierkou textov, ale ide 
o obraz jazyka či jeho určitej oblasti. Preto by sa korpus mal tvoriť podľa toho, 
akú oblasť jazyka sa lingvista snaží znázorniť. Čo sa týka samotného 
zostavovania korpusov, to zahŕňa získanie súhlasu na „iné použitie diel“ 
a „zber dát“, ktoré sa následne spracúvajú, čo zahŕňa „odstraňovanie znakov 
a symbolov editorov a programov“, „odstraňovanie grafických súčastí textu“, 
„prevod textov do jednotného formátu“, „tokenizáciu – segmentácia textu na 
najmenšie jednotky“ a následné značkovanie (tagging) textu (SNK JÚĽŠ SAV, 
2015). Medzi základné nástroje korpusovej analýzy následne patrí 
konkordancia (concordance), ktorá v sebe zahŕňa vyhľadanie určitého slova či 
slovnej formy vo svojom reálnom kontexte (Scott, 2007). Korpusy sú dôležité pri 
skúmaní diskurzu, keďže ten je vo svojej podstate spojený s reálnou situáciou.  
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