




1. Něco málo o jazykových korpusech

– co to je a jak se to používá

2. Korpusový portál a volně dostupné nástroje

– webový portál www.korpus.cz

3. Korpusový nástroj SyD

– porovnání dvou a více slov z hlediska jejich užití

– volba vhodného výrazu pro danou komunikační situaci

– srovnání mluveného a psaného jazyka

– výběr častější pravopisné varianty

4. Portál Pro školy s pracovními listy





Jazykový korpus...
• je rozsáhlý soubor nejrůznějších textů (psaných i původně 

mluvených) v elektronické podobě

• můžeme prohledávat online (hledat slova, fráze, části slov apod.)

• zahrnuje další informace o textech i o jednotlivých slovech

• zobrazuje slova v jejich přirozeném kontextu

• ukazuje, jak skutečně píšeme a mluvíme 

pozor, korpus nejsou Pravidla českého pravopisu!









1. prohledáváme jej přímo v korpusovém vyhledávači (např. KonText)
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1. prohledáváme jej přímo v korpusovém vyhledávači (např. KonText)



2. využíváme korpusová data v korpusových nástrojích (např. SyD)



učiteléstudentijazykovědci překladatelé



Jaké korpusy pro češtinu máme a co v nich je?

psané: noviny & časopisy, odborné knihy i romány 
(řada SYN); historická čeština (Diakorp)

mluvené: přepisy + nahrávky skutečných rozhovorů, 
získaných po celé ČR (řada ORAL, ORTOFON)

paralelní: originální texty a jejich překlady v          
češtině a 39 dalších jazycích (InterCorp)

specializované:   KSK, Totalita, Čapek, Hrabal...



Seznam všech korpusů na www.korpus.cz





www.korpus.cz



▪ KonText: chci vidět slovo použité v kontextu, zjistit informace o 

jeho použití nebo si vytvořit seznam nejčastějších slov atd. atd. 

▪ SyD: chci si porovnat dvě nebo více slov, jestli se používají 

stejně, které je častější, kdy se hodí použít, kdo je používá apod.

▪ KWords:  chci zjistit, jaká jsou typická (klíčová) slova v mém 

textu v porovnání s ostatními texty/korpusem

▪ Treq: chci najít překlad slova nebo fráze v češtině/angličtině a 

dalších 39 jazycích na základě přeložených textů



▪ KonText: chci vidět slovo použité v kontextu, zjistit informace o 

jeho použití nebo si vytvořit seznam nejčastějších slov atd. atd. 

▪ SyD: chci si porovnat dvě nebo více slov, jestli se používají 

stejně, které je častější, kdy se hodí použít, kdo je používá apod.

▪ KWords:  chci zjistit, jaká jsou typická (klíčová) slova v mém 

textu v porovnání s ostatními texty/korpusem

▪ Treq: chci najít překlad slova nebo fráze v češtině/angličtině a 

dalších 39 jazycích





O SyDu
• Co SyD umí?

– rychle porovnat vzájemně si konkurující jazykové jevy (tj. pravopisné, 

morfologické, lexikální či stylistické varianty – slova i fráze)

• Jak ho můžeme využít ve výuce?

– na zjištění rozdílů mezi psanou formální a spontánní mluvenou češtinou

– na ověření frekventovanosti různých výrazů (filozofie, nebo filosofie?)

– na vizualizaci regionálních rozdílů v mluveném jazyce apod.









Jak se liší použití zájmen tenhle a tento?

Píšeme častěji filosofie, nebo filozofie?

S čím se kombinují synonyma statečný a 
odvážný?

Jak se liší použití slov kluk a chlapec nebo 
holka a dívka?

Kde v ČR se říká vokno a kde ne?





• repositář cvičení a nápadů pro využití korpusů ve výuce



• vhodná cvičení lze 

hledat podle štítků





Máte jakékoli dotazy?

Sem s nimi!




