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CLARIAH-CZCo je Korpus

• https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:korpus  

• větší množství jednotně zpracovaného a prohledavatelného textu 

• původně pro jazykový výzkum → nástroje tomu odpovídají 

• má smysl i pro jiné obory: Skoro každý má dost nějakého textu 

• Příklady: 

• jednání parlamentu po celou jeho historii (podrobně od r. 1848) 

• autorské korpusy: Komenský, Patočka, Masaryk, Akvinský, Aristoteles…
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CLARIAH-CZCo je Korpus II

• korpusy mohou být velmi velké, např. „veškerý digitalizovaný český tisk 19. století“, 

což může poskytnout zcela nové možnosti bádání 

• Možno prohledávat specializovaným „korpusovým manažerem“ 

• jazykové zpracování (základní tvar, zarovnání s překladem, entity …) 

• jednoduché věci snadno, složité dotazy možné 

• výskyty se zobrazují jako seznam užití v kontextu – konkordance
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CLARIAH-CZCo je Korpus III

• Jazykovědci pro svůj výzkum a velikost dat některé věci obětovali: 

• typicky žádné stylové příznaky textu 

• často minimum metadat 

• žádné faksimile originálu, ale většinou ani žádné zobrazení celého dokumentu (smlouvy s majiteli 

textů, aby je do korpusu povolili dát) 

• Tradiční jazykovědné korpusy a korpusové manažery tedy nejsou ideální pro všechen výzkum v 

humanitních oborech, ale stále mohou být velmi cenné
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CLARIAH-CZKontext

• https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:index 

• https://github.com/czcorpus/kontext/ 

• https://lindat.cz/services/kontext/ 

• Korpusový manažer: výborně zvládá velké korpusy, mnoho korpusů, 

audio s přepisy, paralelní korpusy (překlady nebo různé edice), aj. 

• silné funkce (subkorpusy, vzorky, kolokace, třídění, filtry, atd.)
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CLARIAH-CZKontext II
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CLARIAH-CZKontext III: Co chybí pro (ne)?lingvisty

• Dokument 

• Možnost zobrazit původní dokument / článek / stranu 

• ideálně jak v digitální, ale maximálně bezeztrátové (a naopak obohacené) podobě 

• toto umí „digital editions“ v TEI:  

• XML soubory s podrobným značkováním + převod do HTML pro zobrazení na webu  

• v DH populární, ale naopak nemají možnosti korpusových manažerů
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CLARIAH-CZTEI:TOK

• spojuje XML dokument s možností plné anotace TEI-stylem (zachycení změn, 

segmentace, opravy a doplnění, různé druhy transkripce, veškeré stylové atributy, 

poznámky, atd.) 

• s možnostmi korpusového manažeru: prohledávání pomocí Corpus Workbench 

• mnoho dalších možností, např. přímá editace dokumentu na webu, vizualizace, aj. 

• LINDAT: Kontext + TEI:TOK + slovníky; další nástroje pro humanitní výzkum
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CLARIAH-CZTEI:TOK II

 9


