
Úvodem 
Korpusová lingvistika Praha 2014:  
20 let mapování češtiny — 1

V roce 2014 oslavil Ústav Českého národního korpusu FF UK dvacetileté výročí vzniku 
projektu Českého národního korpusu. V souvislosti s tímto jubileem proběhla řada 
událostí, jejichž vyvrcholením byla IV. pražská konference Korpusová lingvistika Praha 
2014 s podtitulem 20 let mapování češtiny. Konference proběhla ve dnech 17.–19. září 
2014 v prostorách Gröbovy vily v Havlíčkových sadech (Praha 2). Vedle plenárních 
přednášek Paula Bakera (Lancaster University), Neila Bermela (University of She-
ffield) a Karla Kučery (Univerzita Karlova) tu zaznělo více než 80 tematicky různoro-
dých příspěvků domácích i zahraničních autorů, které spojoval korpusově založený 
přístup ke zkoumání češtiny.

Konference ukázala, že korpusy nejsou jen zdrojem materiálu, ale že zároveň po-
skytují inspiraci pro výzkum nejrůznějších jazykových jevů, a jako takové mají své 
pevné místo v české lingvistice. Čeština je v současné době zachycena velmi rozsáh-
lými, rozmanitými a kvalitními daty v korpusech, jež jsou svou úrovní srovnatelné 
s nejlepšími korpusy evropskými i světovými. Nejde však pouze o korpusy ČNK, exis-
tuje samozřejmě i řada dalších korpusů vytvořených na různých pracovištích v ČR, 
například Pražský závislostní korpus, CzEng (ÚFAL MFF UK), Vokabulář Webový, 
Dialog (ÚJČ AV ČR), Monolog (FF UK, ÚJČ), Olomoucký mluvený korpus (UP) či Kor-
pus českého verše (ÚČL AV ČR).

Loňskému výročí jsou věnována dvě tematická čísla ČMF. Jejich cílem je na repre-
zentativním výběru příspěvků, které na konferenci zazněly, představit rozsah témat, 
k nimž korpusy inspirují, i různé způsoby, jak lze dat z Českého národního korpusu 
a dalších dostupných korpusů pro jazykovědný výzkum využít. Vybraných čtrnáct 
příspěvků je rozděleno do dvou profilových skupin. První z nich se věnuje zejména 
mluvené češtině, jejíž výzkum dosud zůstával poněkud stranou, a tvoří obsah sekce 
původních článků tohoto čísla.

Současný rostoucí zájem o výzkum mluveného jazyka v jeho nejrůznějších podobách 
je podpořen faktem, že právě české korpusy spontánního mluveného jazyka patří 
mezi nejrozsáhlejší a nejlépe zpracované na světě. Příspěvky ukazují potřebu hledat 
nové způsoby popisu mluvené češtiny a dokládají problémy spojené s prací s korpusy 
založenými na přepisu mluvených dat. Hoffmanová a Richterová se věnují jednosla-
bičným začátkům syntaktických segmentů (si představ), Klimešová, Komrsková, Kop-
řivová a Lukeš zkoumají zájmeno/částici to, Jílková popisuje strategie vynucování si 
odpovědi v dialogu ve veřejných médiích a Benešová, Křen a Waclawičová předsta-
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vují koncepci korpusu spontánní mluvené češtiny ORAL2013 a způsoby sběru dat. 
Čermákův příspěvek se vrací k ústřednímu tématu korpusové lingvistiky, kolokaci, 
a popisuje problematiku kolokability a kombinatoriky synsémantik. Závěrečné dva 
články jsou zaměřeny diachronně. Kosek zkoumá slovosledné pozice kondicionální 
částice v biblických překladech do staré a střední češtiny, Lehečka seznamuje s obsa-
hem a způsobem značkování diachronního korpusu češtiny.

Ostatní tradiční sekce čísla — Rozhledy, Recenze, Zprávy a Kronika — se zmiňo-
vanou konferencí souvislost nemají.
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