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V dosavadním lingvistickém bádání často převládal přístup, podle kterého jazykový 
jev v jazyce buď existuje, nebo neexistuje. Často byly například dělány závěry na základě 
toho, zda se nějaké slovo či slovní spojení nachází nebo nenachází ve slovníku. Přitom se 
zapomínalo, že rozhodnutí lexikografa (uvést nebo neuvést) je vždy ovlivněno jak jeho 
subjektivním názorem, tak vnějšími okolnostmi, jako je například omezení rozsahu slovníku a 
hesel ze strany nakladatele. Zejména při komparativním srovnávání jazyků tento přístup 
mnohdy vedl k zavádějícím závěrům, že některé jevy jsou pro dva či více jazyků společné, 
nebo že jde o rozdíl mezi těmito jazyky. Situace však není zdaleka tak jednoduchá. Při studiu 
jazyka většinou nemůžeme uvažovat v bipolárních kategoriích ANO – NE. Mezi těmito 
krajními polohami v praxi většinou existuje postupný přechod. Z toho pro jazykovědné 
bádání vyplývají dva zásadní problémy: 

1. Studium nelze omezovat na „spisovný jazyk“, který je sám o sobě jistým 
teoretickým konstruktem s dohodnutými pravidly, vůči nimž je obvykle posuzována jazyková 
„správnost“ či „chybnost“. Budeme-li srovnávat pouze spisovné jazyky, pak porovnáme jen 
teoretické konstrukty a můžeme dospět k mylnému závěru, že něco je dvěma jazykům 
společné (jako např. existence přechodníků v chorvatštině a češtině, míra jejich užívání je 
však zcela jiná), nebo že se tyto jazyky v něčem zásadně liší. Přitom v jiných stylových 
rovinách (např. hovorovém jazyce, odborném stylu atd.) může být situace přesně opačná. 
Svou úlohu tu hrají také nářečí příslušného jazyka, která často patří do pasivní jazykové 
výbavy obyvatel té které země. Mnohdy jim jazykový jev cizího jazyka není zcela neznámý 
právě proto, že ho znají z některého domácího nářečí nebo archaického jazyka (např. některé 
prvky češtiny znají Chorvaté z chorvatského kajkavského nářečí, a naopak některé prvky 
chorvatštiny znají Češi z dialektů jižní a východní Moravy). Při porovnávání dvou jazyků je 
tedy třeba vzít v úvahu vedle spisovného jazyka i různé funkční styly a obecněji rozšířené 
nářeční jevy. 

2. Jeden či několik náhodně či cíleně vybraných příkladů ještě nedokládá obecnou 
platnost jazykového jevu. Tímto způsobem bychom mohli najít doklady i pro zcela 
protichůdné hypotézy a dospět tak k neřešitelným sporům, které pak z roviny racionální 
přerůstají do polohy iracionální, emotivní, či dokonce ideologické. Tyto spory mohou 
jazykovědce v některých zemích rozdělit do nesmiřitelných táborů, a přitom jsou to vlastně 
spory zcela zbytečné. 
 

Odpovědí na výše zmíněné problémy může být používání jazykových korpusů. 
Alespoň do jisté míry, protože současně s odpověďmi na řadu starých lingvistických 
problémů korpus přináší spolu s novou technologií i nové otázky a problémy. Z jazykových 
korpusů můžeme vyčíst, nakolik je jazykový jev frekventovaný, případně zda je omezen 
pouze na některou stylovou rovinu, historické období, nářečí, nebo geografickou oblast. 

Nesmírně důležitou úlohu hraje složení korpusu, respektive jeho reprezentativnost. 
I při nejlepší snaze o vyváženost je výstup z korpusu vždy ovlivněn jeho složením. 
Nejnáročnější je dosáhnout reprezentativnosti u korpusů, které si kladou za cíl postihnout celé 
univerzum jazyka. Obtížné je již samo stanovení kritérií, jaké má být kýžené proporcionální 
složení korpusu. Chceme-li pak porovnávat údaje ze dvou různých korpusů, musíme nutně 
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zohlednit jejich skladbu, ať již jde o korpusy jednoho jazyka, nebo o srovnávání údajů 
získaných z korpusů dvou jazyků. Pokud bychom porovnávali výstupy ze dvou korpusů, které 
nejsou srovnatelné jak velikostí, tak proporcionálním složením, můžeme dospět ke stejně 
mylným závěrům, jako kdybychom korpus nepoužívali vůbec. Omyl vzniklý tímto způsobem 
je o to horší a záludnější, že se zdánlivě zakládá na „objektivních“ datech. 

Velikost jazykového korpusu má mimořádně velký význam pro kvalitu a využitelnost 
výstupů. Donedávna dosahovaly korpusy pouze několika milionů nebo desítek milionů 
textových slov.1 Na jejich základě tak nebylo možno činit závěry, které by nějakým 
převratným způsobem obohatily stav dosavadního lingvistického poznání. Dnešní korpusy už 
dosahují stamiliónů textových slov a lingvistika tak poprvé v historii má dat k dispozici 
konečně relativní dostatek a je schopna s plnou vahou dostupného jazyka a jeho kontextů 
začít měnit nepříznivou a jednostrannou rovnováhu při jeho popisu od paradigmatického 
pohledu k pohledu syntagmatickému.2 Bez nadsázky se dá říci, že kvantita (velikost korpusu) 
se může přetvářet v kvalitu výstupů. V menším korpusu by se méně frekventované jevy vůbec 
nemusely vyskytnout. To potvrzují i zkušenosti z prací na sestavení tzv. Pražského korpusu 
chorvatštiny,3 kdy byla zkoumána také relevance údajů o frekvenci slov v něm zahrnutých. 
Vyplývá z nich, že přibližně jen o prvních 10 % nejfrekventnějších slov obsažených 
v libovolném jazykovém korpusu můžeme s relativní jistotou říci, že se budou vyskytovat i v 
každém dalším reprezentativním korpusu daného jazyka o stejné velikosti a proporcionálním 
složení. U méně frekventovaných slov je spolehlivost frekvenčních údajů tak nízká, že se v 
jiném srovnatelném korpusu mohou vyskytnout v dvojnásobném či větším počtu, nebo se tam 
také nemusí vyskytnout vůbec.4 Na základě těchto poznatků se dá usuzovat, že například pro 
lexikografické využití potřebujeme nejméně stomilionový reprezentativní korpus, abychom na 
jeho základě mohli sestavit slovník, jehož rozsah by se blížil ke sto tisícům hesel a který by 
zahrnul i podrobněji zpracovanou frazeologii a terminologii. 

Rozsáhlý korpus klade zvýšené nároky na obou stranách frekvenčního spektra. Na 
jedné straně přináší velké množství slov, frází a slovních spojení s velmi nízkou frekvencí 

                                                 
1 Například Hrvatski čestotni rječnik ‘Chorvatský frekvenční slovník’, vydaný v Záhřebu v roce 1999, byl 

sestaven na základě korpusu o velikosti pouhých 952.327 textových slov, na kterém se pracovalo od roku 1975. 
 
2 Citováno volně podle ČERMÁK 2006a: 9. 
 
3 Tento korpus byl vytvořen jako základ připravovaného Velkého chorvatsko-českého slovníku, který vzniká ve 

Slovanském ústavu AV ČR. Bližší údaje jsou dostupné na internetu (http://kroatistika.cz/PKH/PKH.htm). 
 
4 Jako příklad vlivu velikosti korpusu na spolehlivost získaných údajů lze uvést následující experiment, který byl 

proveden při sestavování Pražského korpusu chorvatštiny. Podkorpus publicistiky o velikosti 85.072.549 
textových slov se skládal ze šesti srovnatelných částí, které tvořila různá chorvatská periodika ze stejného 
období. V podkorpusu se nacházelo celkem 923.423 různých slovních tvarů. Za účelem zjištění spolehlivosti 
frekvenčních údajů o počtu výskytů jednotlivých slovních tvarů byly pro všechny slovní tvary vypočteny 
odchylky mezi jejich frekvencí v celém podkorpusu publicistiky a v jeho jednotlivých částech. Ze zjištěných 
odchylek pak byla vypočtena průměrná odchylka pro každý slovní tvar a vypočtenými hodnotami proložena 
křivka závislosti. Pro uvedený podkorpus tak byla zjištěna závislost mezi pořadím slovního tvaru dle frekvence 
a spolehlivostí frekvenčního údaje. To umožňuje posoudit, nakolik je uvedená frekvence výskytu slov pouze 
vlastností konkrétního korpusu, a nakolik ji lze zobecnit na celý jazyk, respektive určitý druh textů tohoto 
jazyka. Pro ilustraci: 

pořadí dle 
frekvence: 

počet výskytů v 
podkorpusu: 

100. 62.287 ± 17 % 
1.000. 8.455 ± 28 % 
10.000. 886 ± 39 % 
100.000. 35 ± 100 % 
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(téměř polovina slov se v korpusu vyskytne jen jednou),5 přičemž jde často o chyby, 
překlepy, okrajové jevy svědčící spíše o náhodě či neobratnosti autora textu, ale stále je mezi 
nimi mnoho slov korektních, přičemž jejich malý výskyt je způsoben příliš úzkým 
vymezením oboru či stylu, ve kterém se používají. Naopak u frekventovaných slov korpus 
obsahuje příliš mnoho příkladů, kterých může být několik tisíc až desítek tisíc. Člověk však je 
schopen poradit si s konkordancí zahrnující maximálně několik stovek výskytů. Větší počet 
není možné utřídit bez použití dalších statistických nástrojů. 

Velikost korpusů je sama o sobě diskutabilním údajem, protože vždy závisí na 
konkrétním způsobu tokenizace (rozdělení korpusu na jednotlivé slovní tvary – tokens) a 
segmentace (rozdělení korpusu na věty). Takto vzniklé rozdíly mohou být mnohdy velmi 
výrazné.6 Český národní korpus dnes zahrnuje již dva stomilionové synchronní korpusy – 
SYN2000 a SYN2005, který se od prvního liší jak proporcionálním složením, tak novějším 
způsobem tokenizace a segmentace. Přestože oba dva byly budovány jako stomilionové, jen 
samotným použitím nového způsobu tokenizace a segmentace na starší korpus SYN2000 by 
vycházela jeho velikost na pouhých 96 milionů. Zejména jejich odlišné složení však 
způsobuje, že srovnání frekvence, tedy počtu výskytů, jednotlivých slov v jednom a druhém 
korpusu je zavádějící. Pro srovnávání těchto frekvenčních údajů slouží srovnávací frekvenční 
seznamy z korpusů, které udávají kromě frekvence absolutní také frekvence přepočítané, tj. 
počet výskytů slova (slovního tvaru či lemmatu) v hypotetickém srovnávacím korpusu, který 
by měl přesně 100 milionů slov a skládal by se přesně z jedné třetiny beletrie, jedné třetiny 
odborné literatury a jedné třetiny publicistiky. Pro každý konkrétní korpus můžeme 
frekvenční hodnoty přepočítat na hodnoty korpusu srovnávacího, a ty pak porovnávat s jiným 
srovnávacím korpusem. 

Ústav Českého národního korpusu připravil takovéto srovnávací frekvenční seznamy z 
korpusů SYN2000 a SYN2005.7 Ve Slovanském ústavu byl na základě téže metodiky 
výpočtu sestaven srovnávací frekvenční seznam z Pražského korpusu chorvatštiny 
PKH2006.8 To umožňuje mezi chorvatštinou a češtinou lépe porovnávat frekvenci užívání 
konkrétních slov, celých skupin slov, deklinačních a konjugačních typů, slovotvorný 
potenciál určitých slovních základů, předpon, přípon atd., což doposud nebylo nikdy možné. 
Pouhé mechanické porovnávání slovníkových údajů, stejně jako intuitivní srovnávání na 
základě osobní zkušenosti badatele (nutně omezené jen na určitou geografickou oblast, 
období, věkovou a sociální skupinu) vedlo k nereprezentativním výsledkům. Velmi oblíbenou 
oblastí zájmu jazykovědců i laiků vždy bylo studium česko-chorvatské mezijazykové 
homonymie, mnohdy s pochybnými výsledky, neexistoval však nástroj, který by mohl tyto 
výsledky objektivně potvrdit nebo vyvrátit. 

                                                 
5 V Pražském korpusu chorvatštiny se z celkového počtu 1.250.899 slovních tvarů vyskytlo 551.996 tvarů pouze 

jednou, to představuje 44 % ze všech slovních tvarů v korpusu obsažených. 
 
6 Například Hrvatski nacionalni korpus ‘Chorvatský národní korpus’ deklaruje na svých internetových stránkách 

(http://www.hnk.ffzg.hr), že rozsah korpusu HNK v 2.0, dosažený v roce 2006 je 101,3 milionů textových slov. 
Při bližším zkoumání však zjistíme, že do tohoto počtu jsou zahrnuty i číslice a slova obsahující číslice, stejně 
jako interpunkční znaménka (čárky, tečky, pomlčky …). Kdybychom však na něj aplikovali stejný způsob 
určení velikosti, jaký používá Český národní korpus, pak by HNK v 2.0 měl velikost pouze kolem 83 miliónů.  
 

7 Srovnávací frekvenční seznamy z korpusů SYN2000 a SYN2005 jsou volně dostupné ke stažení na internetu 
(http://ucnk.ff.cuni.cz/srovnani.html). 

 
8 Srovnávací frekvenční seznam z Pražského korpusu chorvatštiny PKH2006 je volně dostupný ke stažení na 

internetu (http://kroatistika.cz/frekvence/srovnani.htm). 
 



Karel Jirásek:   Přínos jazykových korpusů pro komparativní výzkum chorvatského 
a českého jazyka, Praha 2006 

Specifickým druhem korpusů jsou korpusy paralelní. V Praze vzniká celosvětově 
unikátní paralelní korpus v rámci projektu InterCorp,9 jeho cílem je vybudovat paralelní 
synchronní korpusy pro většinu jazyků studovaných na FF UK v Praze, vždy pro daný jazyk a 
češtinu.10 Tyto korpusy budou uloženy na centrálním serveru a měly by prostřednictvím 
češtiny umožnit propojení všech zahrnutých jazyků navzájem. Česko-chorvatský paralelní 
korpus, který je součástí tohoto projektu, v současné době zahrnuje 50 beletristických děl a 
má velikost přibližně 3 miliony textových slov. Tvorbu paralelních korpusů komplikuje fakt, 
že textů dostupných v obou jazycích není mnoho, alespoň pokud jde o přímé překlady mezi 
tzv. malými jazyky. Tento nedostatek je částečně kompenzován použitím třetího jazyka jako 
prostředníka. To znamená, že česko-chorvatský paralelní korpus obsahuje např. Márquezův 
román, který byl ze španělštiny přeložen jak do češtiny, tak do chorvatštiny. Tímto způsobem 
lze částečně kompenzovat nedostatek dostupných textů, ale stále musíme mít na paměti, že při 
překladu vždy dochází k určitému posunu, který může jít pokaždé trochu jiným směrem. 
Základem paralelních korpusů však zůstávají přímé překlady. Důležité je zařadit překlady v 
obou směrech, např. jak z češtiny do chorvatštiny, tak i z chorvatštiny do češtiny. Často se 
totiž stává, že překladatel zůstává ve vleku originálu a mnohé výrazy či fráze pouze kalkuje či 
překládá doslova, třebaže v jeho mateřštině se takový výraz či fráze obvykle neužívají.11 

Nevýhodou paralelních korpusů je také jejich poměrně úzké žánrové omezení, neboť v 
nich výrazně převládá beletrie. Mnohem těžší je najít vhodné texty z odborné literatury, ve 
které dnes zcela dominují překlady z angličtiny. Komerčních překladů existuje sice mnoho, 
ale mají většinou důvěrnou povahu, takže zůstávají pro výzkum nedostupné, nebo je jejich 
jazyková kvalita tak nízká, že jsou nepoužitelné.12 Zvláštní skupinou jsou překlady textů 
administrativního charakteru v rámci Evropské unie, kterých je sice velké množství, ale již 
samotné originály jsou psány velmi specifickým jazykem, až příliš vzdáleným autentickému 
jazyku národnímu.13 Přes zmíněné nedostatky jsou ale paralelní korpusy neocenitelnou 
pomůckou jak pro lexikografy, tak pro překladatele. Do jisté míry by v budoucnu dokonce 
mohly nahradit překladové slovníky, protože poskytují daleko širší kontext, než jaký může 
slovník obsáhnout a nabízejí celou škálu možných překladů, z nichž si překladatel může 
vybrat právě ten, který nejlépe vyhovuje konkrétní situaci. 

                                                 
9 Projekt paralelních korpusů InterCorp je součástí výzkumného záměru Český národní korpus a korpusy dalších 

jazyků, který byl schválen na roky 2005-2011 pod číslem 0021620823. 
 
10 V současné době zahrnuje 26 jazyků, mezi které patří: angličtina, arabština, bulharština, čínština, dánština, 

finština, francouzština, chorvatština, italština, japonština, litevština, lotyština, maďarština, makedonština, 
němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, ruština, slovenština, slovinština, srbština, španělština, 
švédština a ukrajinština. 

 
11 Například oblíbené české slangové oslovení vole chorvatští překladatelé při překládání českých románů často 

mechanicky přejímají. Mohli bychom tedy nabýt mylného dojmu, že je běžné i v chorvatském slangu. Pokud 
však vyhledávání omezíme na chorvatské originály a jejich překlady do češtiny, pak zjistíme, že v 
chorvatských originálech se toto oslovení téměř vůbec nevyskytuje. 

 
12 Komerční překlady, narozdíl od překladů beletristických, vznikají pod velkým časovým tlakem a většinou 

neprocházejí korekturou. Pro zadavatele takových překladů je bohužel často rozhodujícím kritériem cena, proto 
je svěřují i málo zkušeným překladatelům. Ti nezřídka překládají i do cizího jazyka, který příliš dobře 
neovládají, což se pak výrazně odráží na kvalitě překladu. 

 
13 Na jazyk těchto dokumentů má nepochybně vliv sám proces jejich vzniku v mnohonárodním prostředí, neboť 

se na jejich znění domlouvají příslušníci různých národů často v jazyce, který není jejich jazykem mateřským. 
Navzdory profesionálnímu překladatelskému servisu pak neustálým překládáním během zdlouhavých 
schvalovacích procesů nutně dochází k různým posunům. 

 



Karel Jirásek:   Přínos jazykových korpusů pro komparativní výzkum chorvatského 
a českého jazyka, Praha 2006 

Možnosti využití jazykových korpusů jsou nesmírně široké. Snad největší převrat 
způsobují v současné lexikografii. Díky svému rozsahu a stále dokonalejšímu programovému 
vybavení korpusy umožňují nejen výběr hesláře na základě frekvenčního principu, ale hlavně 
pomáhají při odhalování smysluplných kolokací za pomoci matematických funkcí, jakými 
jsou dnes již běžně známé Mi-score14 nebo T-score.15 Kolokace nám ukazují, co je v jazyce 
typické a nejčastější, co je běžné a všední a co už marginální, netypické či nemožné. „... jen 
poznáním kombinatoriky lexémů v korpusu, především skrze kolokace, se můžeme dobrat 
poznání aktuální platnosti lexému, popřípadě jejich zobecnění pro slovníky.“ (ČERMÁK 
2006b: 10). 

Při práci na Velkém chorvatsko-českém slovníku16 se vychází z jazykového korpusu 
jako ze základního zdroje. Vzhledem k tomu, že v době zahájení prací na slovníku nebyl 
k dispozici reprezentativní korpus chorvatského jazyka,17 byl sestaven nejprve tzv. Pražský 
korpus chorvatštiny PKH2006. Z tohoto korpusu byl vytvořen frekvenční slovník tvarů, jehož 
lemmatizací se získalo cca 80.000 lemmat, která tvoří základ hesláře budoucího slovníku. 
Dále byla z korpusu vytvořena databáze všech bigramů a trigramů a pro ně vypočítány 
příslušné statistické hodnoty (Mi-score, T-score), s jejichž pomocí probíhá výběr kolokací 
vhodných pro uvedení ve slovníku. Při určování českých ekvivalentů těchto kolokací se 
vychází z jejich kontextu, z paralelního korpusu vytvořeného v rámci projektu InterCorp, ale 
také ze stávajících výkladových a překladových slovníků chorvatštiny. Teprve na základě 
potvrzených kolokací a jejich překladů jsou uváděny ekvivalenty příslušného lexému. Tím by 
se mělo předejít zavádějící homonymii či etymologickému přístupu, který je patrný 
v některých starších chorvatsko-českých slovnících.18 Cílem je zachytit autentickou slovní 
zásobu chorvatského jazyka a nalézt k ní sémanticky i stylově odpovídající ekvivalenty 
v češtině. 

Neméně významné je využití korpusů při výuce cizího jazyka. Kdo někdy vyučoval 
cizí jazyk, velice dobře ví, jak obtížné je k probírané látce vždy vymyslet dostatek 
odpovídajících příkladů, které by byly nejen korektní po mluvnické a pravopisné stránce, ale 
současně také životné a smysluplné. Korpus umožňuje vybrat odpovídající množství 
nejběžnějších slov, která by si student měl osvojit jako aktivní slovní zásobu spolu s 
nejčastějšími kolokacemi. Při klasickém způsobu studia formou četby textů, poslechu či 
konverzace s rodilými mluvčími student provádí vlastně totéž, neboť časem si spontánně 
osvojí právě ty nejčastější kolokace, ale trvá to mnohem déle, protože je současně zahlcován 
                                                 
14 „MI-score je míra vzájemné informace, měří sílu asociace mezi dvěma slovy, u níž jde v zásadě o podíl 

pravděpodobnosti výskytu těchto dvou slov spolu a výskytu každého z těchto slov nezávisle. Platí, že čím 
vyšší než náhodný je souvýskyt těchto slov, tím pevnější je vazba mezi nimi. Tento test je vhodný na objevení 
řidších kolokací.“ (ČERMÁK 2006b: 13) 

 
15 „T-score je test signifikantnosti založený na rozdílu mezi pozorovaným a předpokládaným výsledkem. Také se 

mu říká míra kontrastu, protože je lepší mimo jiné pro frekventovaná a přehlížená slova, pro funkční slova 
apod.“ (ČERMÁK 2006b: 13) 

 
16 Práce na Velkém chorvatsko-českém slovníku byly zahájeny na podzim roku 2003, kdy Filozofická fakulta UK 

ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR získala na tento úkol grant od GA ČR pod číslem 
405/03/H048. Grant byl zaměřen na přípravu hesláře a zpracování ukázkových hesel. 

 
17 Hrvatski nacionalni korpus ‘Chorvatský národní korpus’ v té době již řadu let stagnoval na velikosti řádově 

10 miliónů textových slov a neměl ani proporcionálně vhodné složení, aby jej bylo možné využít pro 
lexikografickou práci zamýšleného rozsahu. 

 
18 Příbuznost češtiny a chorvatštiny vedla někdy k tomu, že význam původního češtině i chorvatštině společného 

slovního základu byl promítán i do uváděného českého ekvivalentu, ačkoli aktuální platnost tohoto lexému v 
současném jazyce je dnes již odlišná. 
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obrovským množstvím málo frekventovaných slov a slovních spojení. Na počátku studia 
cizího jazyka student sám nepozná, čemu má věnovat pozornost a čemu ne. Proto by mělo být 
úkolem učebnic a učebních textů provést tento výběr nikoli náhodně, ale systematicky s 
využitím všech dostupných nástrojů. Při přípravě nově vznikající učebnice chorvatštiny pro 
Čechy je korpus již ve značné míře využíván. 

Také pro jazykovědné bádání je korpus nedocenitelným pomocníkem, protože 
umožňuje kvantitativně porovnávat různé jevy na materiálu známého rozsahu a složení.19 
Lingvistický výzkum se tím přibližuje exaktním metodám přírodních věd a zásadě, že každý 
experiment, aby byl uznán za relevantní, musí být opakovatelný kdykoli a kdekoli. Máme-li 
přesně definovaný korpus, pak nám na stejnou otázku dá vždy stejnou odpověď. Má-li mít 
některá jazyková zákonitost pro určitý jazyk obecnou platnost, pak by měla platit stejně pro 
každý korpus tohoto jazyka o srovnatelné velikosti a proporcionálním složení. Pokud tomu 
tak není, pak se nejedná o zákonitost, nebo tato zákonitost platí jen pro určitou skupinu cíleně 
vybraných textů. Snad veškerý lingvistický výzkum nakonec směřuje k využití v lexikografii, 
překládání či výuce, neboť jeho podstatou je popsat studovaný jazyk tak, aby bylo možno 
stanovit co nejpřesnější a přitom co nejjednodušší pravidla, díky nimž by se pokud možno 
veškerá mnohovrstevná informace přenesla od autora ke čtenáři, od mluvčího k posluchači, a 
to jak v rámci jednoho jazyka, tak prostřednictvím překladu do jazyka druhého. 

Přes všechna pozitiva mají korpusy i svoje nevýhody. Výsledky z nich získané jsou 
mimořádně závislé na výběru textů pro korpus. V zájmu objektivních výsledků by měl být 
tento výběr co nejpestřejší a pokud možno rovnoměrný. Sestavovatel korpusu by měl jasně 
deklarovat záměr, s jakým korpus tvoří, zda jde o korpus synchronní či diachronní, jaká je 
datace zařazených textů, jejich žánr, případně regionální původ. Určíme-li si obecné zásady 
pro toto proporční zastoupení, pak by měl být výběr konkrétních textů spíše náhodný. Korpus 
je totiž velmi snadné ovlivnit cíleným výběrem textů. Pokud by byla prováděna jakási 
předběžná cenzura zařazovaných textů a předem bychom vyloučili ty, které neodpovídají 
našim představám či předsudkům o jazyce a dodržování normy, pak by takový korpus 
postrádal jakýkoli smysl. Úlohou korpusu totiž není konzervovat hypotetický „správný“ stav 
jazyka a diktovat tak zbytku společnosti jakási puristická stanoviska. Korpus má naopak 
prověřovat, zda existující norma odpovídá skutečnému stavu jazyka, nebo zda současný vývoj 
již nepopírá její opodstatněnost. 

Při práci s jazykovým korpusem si také musíme být vědomi toho, že každý korpus 
obsahuje určité množství chyb a nikdy se nám je nepodaří zcela odstranit. Chyby v korpusu 
můžeme rozdělit do několika skupin: chyby způsobené na straně autora, chyby způsobené v 
tisku a chyby způsobené přenosem z tištěné do elektronické podoby. Pouze třetí skupinu chyb 
se snažíme odstranit co nejdůsledněji a opravit podle předlohy, kterou máme k dispozici. Jde 
totiž o chyby zcela zjevné, způsobené technickými prostředky. Při skenování a následném 
rozpoznávání textu v OCR programech dělá problémy zejména diakritika a dělení slov.20 Ani 
těmto chybám se ale nevyhneme zcela, musíme si však dávat pozor, abychom na jejich 
základě nevyvodili mylné závěry. Poměrně snadné je také opravit zjevné tiskové chyby, těžší 
je to ale u chyb, které do textu vnesl sám autor. Ne vždy jde o zjevnou chybu z nepozornosti 
                                                 
19 Známý rozsah a složení korpusu je velkou výhodou oproti náhodnému hledání na internetu, který sice může 

poskytnout hodně příkladů, ale nikdy nevíme, jaký byl celkový objem prohledávaných dat, který se navíc 
neustále mění. Proto kvantitativní údaje získané pro určitý lexém v jeden den nemůžeme srovnávat s údaji 
získanými pro jiný lexém o pár dnů či týdnů později. 

 
20 Při skenování textů do Pražského korpusu chorvatštiny PKH2006 program například v některých případech 

špatně rozeznal slovo već a uvedl místo něj nesmyslné vec. Stalo se tak průměrně v 1 z 1816 případů, což se 
zdá zanedbatelné. Slovo već je ale velmi frekventované, má v korpusu 187.037 výskytů. Proto i zmíněná 
nepatrná chyba způsobila, že nesmyslný tvar vec se v korpusu objevil 103 krát, což ho rázem zařadilo mezi 
6% nejfrekventnějších slovních tvarů. 
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nebo z neznalosti pravidel pravopisu. Někdy jde totiž o záměrnou stylizaci autora, různé 
podoby přepisu hovorového či nářečního projevu. Takové chyby pak opravovat nemůžeme. 
Většinu chyb rozpoznáme při prohlížení konkordancí na základě kontextu a budeme-li ke 
korpusovým výstupům přistupovat obezřetně, neměli bychom mít s chybami větší problémy. 
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Resümee 
 
Die Zuführung der sprachlichen Korpora für das komparative Studium der tschechischen und 
kroatischen Sprache 
 
Die sprachlichen Korpora haben die Art und Weise der sprachwissenschaftlichen Arbeit sehr 
geändert. In der Gegenwart sind sie so umfangreich, dass sie die Kodifikation der Sprachnorm 
beeinflussen können. Ihre proportionelle Struktur ist aber sehr wichtig. Vor allem, wenn man 
die Daten aus zwei verschiedener Korpora vergleichen will, müssen sie vergleichbar sein, das 
heißt vergleichbar im Sinne der Größe und der Struktur. Das wichtigste ist ihre Benutzung in 
der Lexikographie. Sie ermöglichen die öftesten Stichwörter und die typischsten 
Kollokationen für Wörterbücher zu suchen. Die Korpora der tschechischen und kroatischen 
Sprache liegen zugrunde für das große kroatisch-tschechische Wörterbuch, das im Slawischen 
Institut der AV ČR entwickelt wird. Sie bilden auch Basis für das neue Lehrbuch des 
Kroatischen für Tschechen. 


