
HARMONOGRAM WORKSHOPU 2. 11. 2019 

V jednotlivých blocích se dozvíte: 

BLOK 1: začátečníci 
10:00 – 12:00 
ÚVOD DO PRÁCE S KORPUSY (Slovo v kostce, 
KonText)  

BLOK 2: mírně pokročilí 
12:00 – 14:00 
VOLNĚ DOSTUPNÉ KORPUSOVÉ NÁSTROJE (SyD, 
Morfio, KWords, Treq) 

BLOK 3: mírně pokročilí 
14:00 – 16:00 
VÍCESLOVNÉ JEDNOTKY A VÍCEJAZYČNÉ ZDROJE 
(kolokace, paralelní korpus InterCorp, Treq) 

BLOK 4: pokročilí 
16:00 – 18:00 
POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ CQL, SYNTAKTICKÉ 
ZNAČKOVÁNÍ 

BLOK VEDE: bude upřesněno BLOK VEDE: bude upřesněno BLOK VEDE: bude upřesněno BLOK VEDE: bude upřesněno 

jaké druhy jazykových korpusů existují jak porovnat různé pravopisné, morfologické či 
lexikální varianty v psané a mluvené češtině 

jak najít nejčastější typická slovní spojení v češtině i 
v jiných jazycích 

jak využít regulární výrazy při dotazování 

jaké informace o slovech i textech v nich lze nalézt jak porovnat užití variant v regionech České 
republiky 

jak vyhledat slovní spojení s využitím slovního 
druhu (předložky s konkrétním slovesem apod.) 

jak formulovat složitější dotazy CQL 

jak a kde zjistit základní informace o zvoleném 
slově (frekvence, užití, častá slovní spojení) 

jak porovnat výskyt slov v mluvě mužů a žen jaké cizojazyčné zdroje jsou k dispozici v rámci ČNK jak zkombinovat hledání podle různých atributů 
pomocí logických operátorů 

jak zvolit vhodný korpus a přidat si jej mezi své 
oblíbené korpusy 

jak porovnat kolokace (typická slovní spojení) u 
vybraných synonym 

jaké texty a jazyky nabízí nejnovější verze 
paralelního korpusu InterCorp 

jak vyhledat (ne)opakující se slova v korpusu 

jak vyhledat konkrétní slovní tvar, spojení slov i 
slovo ve všech jeho tvarech 

jak zjistit historický vývoj konkurujících si variant jak funguje hledání v paralelním korpusu jak vyhledat slovo či strukturu na začátku či na 
konci souvětí nebo v rámci jediné struktury 

jak vyhledávat podle slovního druhu a dalších 
morfologických kategorií 

jak rychle zjistit téma textu na základě klíčových 
slov (v češtině i angličtině) 

jak ovlivnit směr překladu, např. vybrat originální 
texty jen v určitém jazyce 

jaké atributy využívá syntaktické značkování v 
korpusu SYN2015 

jak najít slova v okolí hledaného slova (specifikovat 
kontext) 

jak najít klíčová slova ve starším textu z pohledu 
současného i dobového čtenáře 

jak vybrat a vytvořit vhodný subkorpus v paralelním 
korpusu podle vlastních kritérií (typu textu, autora, 
překladatele apod.) 

jak vyhledávat na základě syntaktické funkce v 
korpusu SYN2015 

jak omezit hledání jen na vybrané texty a definovat 
si vlastní soubor textů, s nimiž chci pracovat 

jak vyhledat slovotvorně podobná slova na základě 
shodné předpony či přípony 

jak vyhledat překladové ekvivalenty v korpusu i 
nástroji Treq 

jak vyhledávat na základě pozice nebo vlastností 
řídícího slova v korpusu SYN2015 

jak vytvořit frekvenční seznam podle vlastních 
parametrů (seznam slov, děl, autorů, mluvčích...) 

jak vyhledat překlad slova podle paralelního 
korpusu ve 39 jazycích 

jak najít vhodný překlad mluveného výrazu na 
základě dialogů z filmových titulků 

jak využít syntaktické atributy ve statistikách pro 
danou konkordanci 

jak si zobrazit celý dialog v mluveném korpusu (s 
vyznačenými mluvčími) a přehrát audio 

kde najít časté fráze či termíny používané 
v akademických textech 

jak vyhledat překlad víceslovné jednotky  jak tvořit složité CQL dotazy v kombinaci se 
syntaktickými značkami 


