
Využití jazykových korpusů ve výuce 
Číslo kurzu: 655047 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Šormová 
E-mail: katerina.sormova@ff.cuni.cz 

Telefon: +420 604 316 808 
 
Termín konání: 16.10.2015 – 8.1.2016 
 
Cena kurzu: 2.044,- Kč vč. DPH  
 
Termín podání přihlášky: 30.9.2015 
 
Délka kurzu: 24 hodin 
Frekvence kurzu: 8 hodin měsíčně 
Výukový den: sudý pátek 
Místo konání: FF UK, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, nám. J. Palacha 2, Praha 1 
Předpokládaný počet studentů: 15 
Požadované vzdělání: středoškolské s maturitou 
Adresa zaslání přihlášky: FF UK, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, nám. J. Palacha 
2, Praha 1 
Obsah kurzu:  
Využití jazykových korpusů ve výuce  
Kurz je určen především zájemcům z řad učitelů jazyků (češtiny, češtiny pro cizince, cizích jazyků), 
kteří chtějí objevit možnosti, jež jim nabízejí současné elektronické korpusy pro přípravu vyučování a 
pro motivaci studentů/žáků. Cílem kurzu je demonstrovat účastníkům celou škálu aplikací korpusu do 
jazykového vyučování, účastníci budou samostatně řešit širokou paletu lingvistických úkolů na základě 
dat z různých druhů korpusů.  
Nepožaduje vstupní znalosti z oblasti korpusové lingvistiky ani předchozí zkušenosti s využitím 
jazykových korpusů. Požadujeme ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, předchozí praxe není 
nutná.  
Vyučujícími jsou pracovníci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu anglického jazyka a 
didaktiky a Ústavu románských studií: 
prof. PhDr. Karel Šebesta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace 
CSc., Mgr. Kateřina Šormová, Ústav českého jazyka a teorie komunikace 
PhDr. Tomáš Gráf, Ústav anglického jazyka a didaktiky 
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D., Ústav románských studií 
Osnova: 
Sylabus předmětu: 
1. Pojem korpus, práce s korpusem, typy korpusů, základní pojmy, žákovské korpusy, vyhledávání v 
korpusech pomocí lemmatu, morfologických značek a regulárních výrazů. 
2. Možnosti využití korpusů ve výuce gramatiky  
3. Možnosti využití korpusů ve výuce pravopisu 
4. Možnosti využití korpusu ve výuce slovní zásoby a frazeologie 
5. Mluvené korpusy ve výuce jazyků 
6. Akviziční korpusy  
Účastníci budou během kurzu samostatně pracovat s jazykovými korpusy a vytvářet cvičení využitelná 
ve výuce. Výstupem kurzu bude u každého účastníka samostatná prezentace vytvořeného cvičení. 

Forma zakončení: ústní prezentace 

Certifikace: Osvědčení FF UK 

Informace o programu na stránkách fakulty: www.ucjtk.ff.cuni.cz 
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