Český národní korpus jako zdroj poznání naší mateřštiny


Úvodem

Vývoj většiny věd se v posledních letech výrazně zrychluje. Zásluhu na tom má i masívní nasazení počítačů, které urychlují zpracování informací. To platí i pro lingvistiku. Zde rovněž došlo v rámci projektu Český národní korpus k nasazení počítačů – a nutno říct, že se to projevilo na práci lingvistů vysoce pozitivně. Český národní korpus za posledních deset let získal v české lingvistice prestiž. Jde o projekt, který slouží nejen domácím lingvistům, ale také zahraničním bohemistům. Stále větší význam má jak při vědeckém výzkumu, tak při výuce češtiny – cizinců i rodilých mluvčích. Pokusíme se proto ukázat, v čem spočívá podstata a přínos korpusu a zejména, jak by mohl pomoct českým učitelům.
	Termín korpus se v lingvistice užívá už zhruba od šedesátých let minulého století. Jde o soubor počítačově uložených textů (v případě mluveného jazyka přepisů nahrávek), určených především k jazykovému výzkumu. Odborně řečeno, je to "vnitřně strukturovaný, unifikovaný a obvykle i oindexovaný a ucelený rozsáhlý soubor elektronicky uložených a zpracovávaných jazykových dat většinou v textové podobě, organizovaný se zřetelem k využití pro určitý cíl, vůči němuž je také považován za reprezentativní" (Čermák 2000, s. 15). 
Na počátku devadesátých let vznikl Počítačový fond češtiny a v roce 1994 byl založen Ústav Českého národního korpusu (dále ÚČNK) na Filozofické fakultě UK v Praze a jeho ředitelem se stal profesor František Čermák. Na podzim roku 1996 ústav zahájil svou činnost ve vlastních prostorách pod záštitou Filozofické fakulty UK. V současné době sídlí v Paláci Platýz na Národní třídě 37. Ústav Českého národního korpusu má na starosti budování ČNK a jeho rozvoj, a rovněž činnosti související, zvláště v oblasti výuky a pěstování oboru korpusová lingvistika. Budování ČNK a provoz celého pracoviště je financováno v současné době z prostředků Výzkumného záměru MŠMT Český národní korpus a korpusy dalších jazyků. ÚČNK spolupracuje partnersky a oficiálně s řadou pracovišť v celé republice, blízké kontakty má zejména s Matematicko-fyzikální fakultou UK, především s Ústavem formální a aplikované lingvistiky. ÚČNK pořádá rovněž konference s mezinárodní účastí: v roce 2007 se uskutečnila konference Čeština v mluveném korpusu, v roce 2009 konference Intercorp a v tomto roce se plánuje konference Korpusová lingvistika Praha 2011.


Druhy jazykových korpusů

Jazykové korpusy jako rozsáhlé soubory textů v dnešní době zahrnují stamiliony slovních tvarů. V rámci výše zmíněného projektu Český národní korpus vznikly tři tzv. reprezentativní stomilionové korpusy SYN2000, SYN2005 a SYN2010, složené z psaných textů současné (tedy synchronní) češtiny. Korpus SYN2000 má složení 60 % publicistiky, 25 % odborné literatury a 15 % beletrie, korpusy SYN2005 a SYN2010 33 % publicistiky, 27 % odborné literatury a 40 % beletrie. Kromě uvedených korpusů existují korpusy pouze publicistických textů SYN2006PUB (300 milionů slovních tvarů, publicistika z let 1990–2004) a SYN2009PUB (700 milionů slovních tvarů, publicistika z let 1995–2007). Ke zpracování je připraveno dalších 1.8 miliardy slov. Z nich jsou sestavovány další reprezentativní a specializované korpusy, jedním z těchto specializovaných korpusů je např. korpus lingvistických textů LINK, který má v současné době 1.8 milionu slovních tvarů. 
Kromě korpusů psané češtiny se budují i korpusy mluveného jazyka. Jak bylo naznačeno už výše, zpracování korpusu mluveného jazyka je mnohem náročnější – nejprve je třeba nahrát rozhovory, dále je přepsat a teprve potom se tento materiál zpracovává jako jiné texty. Korpusů mluveného jazyka je několik. Už na přelomu 80. a 90. let vznikal Pražský mluvený korpus (PMK), soustředěný na mluvu Prahy a okolí. Profesor Čermák charakterizuje materiál korpusu takto: "zachycuje autentickou mluvenou češtinu, hlavně obecnou a tématicky nespecializovanou, resp. neomezovanou, z oblasti Prahy a jejího okolí. Vzhledem k centrálnímu a jedinečnému postavení Prahy tu jazykově dochází k velkému míšení lidí ze všech oblastí ČR a obraz jejího jazyka má tudíž do značné míry celonárodní povahu; z Prahy vychází také nejvýznamnější mediální ovlivnění celé země" (podrobněji viz www.korpus.cz/pmk.php). PMK má 675 000 slovních tvarů. Paralelou k PMK je Brněnský mluvený korpus, který vznikl pod vedením doc. Z. Hladké na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Z. Hladká uvádí, že " v běžné mluvě Brňanů se prolíná zejména středomoravský interdialekt s pronikající obecnou češtinou (s níž se v řadě rysů tradiční dialekt okolí města shoduje)" (podrobněji viz www.korpus.cz/bmk.php) Další korpusy mluveného jazyka nazvané ORAL2006 a ORAL2008 orientované na neformální mluvu Čech a nově i Moravy mají každý milion slovních tvarů. 
V rámci celé FF UK rovněž od roku 2005 probíhá související projekt Intercorp, který zahrnuje tzv. paralelní korpusy, tj. korpusy češtiny a překladů do dalších 25 jazyků, v současné době o celkovém rozsahu 72 mil. slovních tvarů.


Co všechno lze hledat v korpusu

Korpusová data – kromě jejich velkého rozsahu – jsou pro studium jazyka důležitá z několika důvodů. F. Čermák (2001b) je přehledně shrnul v následujících 7 charakteristikách. Korpusová data jsou
(1) typická, tj. ukazují, co je centrální a co je okrajové; 
(2) aktuální, synchronní a věrná, tj. odrážejí skutečně současný stav jazyka;
(3) neselektivní, tj. neprocházejí předběžným filtrem a nic se nevynechává
(4) objektivní a realistická, tj. odrážejí svou formou a rozsahem texty skutečně zapsané; 
(5) dostatečná, tj. dostatečně rozsáhlá pro poznání a popis studovaného jevu;
(6) nenáhodně získaná, tj. velké množství zdrojů náhodnost vylučuje;
(7) získatelná a získávaná snadno a rychle (tj. oproti manuálnímu sběru). 

	Nejdůležitější informací, kterou Český národní korpus uživatelům poskytuje, je informace o frekvenci slov a slovních tvarů. Od roku 1994, kdy Ústav Českého národního korpusu vznikl, vydalo toto pracoviště řadu titulů. Jedním z prvních byl právě Frekvenční slovník češtiny (2004, dále FSČ). Prostřednictvím frekvenčního slovníku je možné poznat jádro slovní zásoby. K základním aplikacím patří tvorba učebnic pro cizince. Uvedený slovník obsahuje seznam 50 000 nejčastějších českých slov seřazený jak frekvenčně, tak abecedně. Paralelou k tomuto frekvenčnímu slovníku psaného jazyka je Frekvenční slovník mluvené češtiny (2007, dále FSMČ) založený na Pražském mluveném korpusu. V předmluvě nazvané "Mluvená čeština v číslech" se uvádí, že "vývoj každého jazyka se vždy primárně ubíral a manifestoval skrze jazyk mluvený a v tomto smyslu má jeho studium primární cenu" a že "primární funkci neformální komunikace zvláště mezi mluvčími, kteří mají k sobě blízko, neplní v Čechách čeština spisovná, ale obecná." (s. 8). FSČ, který zpracovává psaný jazyk, zohledňuje obecnou češtinu jiným způsobem: v jeho hesláři jsou uvedeny u řady slov (s ohledem na frekvenční zastoupení v korpusu) variantní obecněčeské tvary, např. mezi 50 nejfrekventovanějšími slovy najdeme bejt, kterej, von, vo, moct, voni, dyž, říct. Posledním frekvenčním slovníkem je "Frequency Dictionary of Czech" (2011), založený na reprezentativním psaném korpusu SYN2005 a korpusech mluveného jazyka ORAL2006 a ORAL2008. O zařazení mluveného jazyka do tohoto materiálu svědčí fakt, že na prvních 40 místech se objevují slova typická pro mluvený projev, zejména zájmeno ten na třetí pozici, částice no na 14. pozici, citoslovce jo na 22. pozici, citoslovce hm na 36. a citoslovce ne na 40. pozici.
Hlavním přínosem korpusového zkoumání jazyka, zvláště v kontrastu k minulosti lingvistického bádání, však je zachycení víceslovných jednotek, v korpusové lingvistice nazývaných kolokace. FSMČ s ohledem na nepříliš rozsáhlý materiál a možnost jeho ručního zpracování uvádí nejen jednoslovné, ale i víceslovné jednotky, především frazémy. Když se podíváme do tohoto slovníku např. na sloveso mít, najdeme pod ním 165 víceslovných jednotek, srov. např. mít bordel, mít cestu vokolo, mít co dělat, mít děcko, mít dobrej pocit, mít hlubší kořeny, mít hovno, mít hrůzu, mít jiný starosti, mít kliku, mít kruhy pod vočima, mít na to, mít nervy, mít něco společnýho, mít plný zuby, mít radost ze života, mít rodinu, mít roupy, mít řeči, mít si co říct, mít širokej obzor, mít to blbý, mít to v krvi, mít to vokoukaný, mít to za sebou, mít toho dost, mít v hlavě, mít vostudu, mít vysokou, mít za to, mít za úkol, mít zdravý ruce aj. Víceslovné jednotky se však objevují i pod příslovcem jak, a to celkem 34 položek, které odrážejí velké bohatství mluvené češtiny: jak by se to řeklo, jak bych řek, jak bych to řek, jak co, jak dalece, jak je, jak je na tom, jak je to možný, jak je známo, jak kde, jak kdo, jak kdy, jak kterej, jak na to, jak řikám, jak se máš, jak se menuje, jak se řiká, jak se to menuje, jak se to řekne, jak se to řiká, jak se to veme, jak se tomu řiká, jak tak, jak tak i, jak tak tak, jak to, jak to chodí, jak to mám vědět, jak to myslíš, jak to říct, jak to že, jak to že ne, jak u koho, jak známo.
	Na základě korpusu se dále ukazuje, že jednotlivé jazykové jevy tvoří určitou škálu. Týká se to například oblasti termínů. Slovo klíč můžeme například užít v běžném jazyce a i v rámci různých oborů jako termíny, srov. příklady, které F. Čermák (2010) uvádí na straně 133: klíč kartografický, montérský, telegrafický aj. Podíváme-li se na spojení přídavných jmen se slovem klíč do nejnovějšího reprezentativního korpusu SYN2010, najdeme v něm termíny francouzský klíč (30x), elektronický klíč (23x), produktový klíč (19x), šifrovací klíč (17x), nástrčný klíč (14x), telegrafní klíč (11x), automatický klíč (7x), hardwarový klíč (4x), magnetický klíč (4x), poloautomatický klíč (4x), motýlkový klíč (3x), patentní klíč (3x). Takové množství termínů bychom těžko hledali, zvláště kdybychom šli cestou tradičního ručního vypisování. Korpus nám však tyto termíny vyhledá během několika vteřin. Vedle frekventovaných termínů najdeme v korpusu i méně časté: po dvou výskytech mají korunkový klíč, maticový klíč, matkový klíč, momentový klíč, sklopný klíč, s jedním výskytem se v korpusu SYN2010 objevují čelisťový klíč, dózický klíč, elektromagnetický klíč, imbusový klíč, kanálový klíč, nástrčkový klíč, nukleární klíč, očkový klíč, registrový klíč, rybí klíč, seismický klíč, softwarový klíč, stranový klíč, šifrový klíč. U víceslovných termínů F. Čermák upozorňuje, že záleží na tom, zda je tato jednotka užita pracovníkem v rámci jeho oboru nebo nikoli, srov. "takto je cestovní kancelář pro lidi z oboru nepochybným termínem a podobně bílý chléb je termínem pro pekaře, i když neutrálnímu uživateli se tak nejeví" (Čermák 2001a, článek je dostupný z www.korpus.cz/doc/synkol.rtf). 
	Nashromážděný materiál v korpusech mluveného jazyka je pro dnešní lingvisty velkou výzvou ke studiu obecné češtiny, tedy mluvené podoby češtiny rozšířené na většině území ČR. Typická pro obecnou češtinu je např. tzv. univerbizace, tj. proces, kdy původně víceslovné jednotky přecházejí v jednotky jednoslovné, např. člověk píšící pravou rukou – pravák, člověk pracující v dopravě – dopravák apod. Takto vzniklé jednoslovné jednotky se objevují i v tzv. nespisovné terminologii, tradičně označované jako slang, srov. např. francouzský klíč – francouzák. Podíváme-li se do Pražského mluveného korpusu (PMK), zjistíme, že slova s příponou –ák jsou v mluveném jazyce velmi častá, srov. panelák (51, panelový dům), obejvák (9, obývací pokoj), mrazák (8, mrazicí box), činžák (5, činžovní dům), texťák (5, textový editor), spořitelňák (4, zaměstnanec spořitelny), friťák (3, fritovací hrnec), kazeťák (3, kazetový magnetofon, spacák (3, spací pytel), táborák (3, táborový oheň), výzkumák (3, výzkumný ústav) aj. Takových slov v mluveném jazyce v současné době přibývá, v korpusu ORAL2008 se objevuje např. zbroják (9, zbrojní pas), maturák (9, maturitní ples) aj. Příponu -ák mohou mít i vlastní jména, např. Václavák (12, Václavské náměstí), Karlák (3, Karlovo náměstí), Staromák (3, Staroměstské náměstí), Střelák (3, Střelecký ostrov) aj. Tato přípona je však v mluveném jazyce typická i pro slova, která nemají jako paralelu víceslovnou jednotku, srov. např. v PMK učňák (14, učiliště), študák (10, student), magneťák (6, magnetofon), auťák (6, automobil), foťák (3, fotoaparát) aj. Pojmenování s příponou –ák vznikají i od zkratek, srov. ajbíemák (4), esenbák (3), enderák (3) aj. Pro obecnou češtinu jsou však typické i některé koncovky, např. koncovka –ma v 7. pádě množného čísla. Jak se ukazuje na základě korpusu ORAL2006 (srov. Schmiedtová 2008), obecněčeských tvarů tohoto zakončení je 1735 – např. těma (387), náma (126), váma (48), holkama (33), ňákejma (26), klukama (21), třema (21), všema (19), nohama (17), rokama (17), kamarádama (16), nějakejma (16), takovejma (14), kterejma (14), dněma (13), Vánocema (13), jinejma (12), svejma (11), rodičema (10) aj., Spisovné tvary na –mi jsou v mluveném jazyce řídké, jak nás o tom přesvědčuje korpus ORAL2006, neboť spisovných tvarů je pouze 72: námi (24), svými (6), vámi (5), třemi (4), horami (3), vědeckými (2), těmi (2), přílišnými (2). Bez korpusu bychom si zřejmě těžko udělali představu nejen o tom, jak častá jsou určitá slova a slovní tvary, ale také bychom asi nebyli schopni podat tak vyčerpávající výčet jednotlivých slov a tvarů.


Práce s korpusem na hodině češtiny

Nejčastější a nejjednodušší způsob je hledat nějaký slovní tvar v kontextu. Každý řádek, který nám korpus nabídne (v korpusové lingvistice nazývaný konkordance), je srovnatelný s kartotéčním lístkem, na které se dříve ručně zaznamenávaly jazykové doklady. Velkou výhodou korpusu je to, že prostřednictvím rozsáhlých dat můžeme zkoumat skutečný úzus daného slova. Můžeme například porovnávat frekvenci slov nebo slovních tvarů, tj. zjišťovat, zda je frekventovanější spojka protože nebo jelikož, tvar lesu nebo lese, nebo v jakých kombinacích se nějaké slovo vyskytuje – to se týká zejména dnes frekventovaných slov jako např. průchodný. A právě ten výše zmíněný skutečný úzus může lingvistu přivést k úplně jinému závěru, než jaký uvádějí stávající příručky (srov. Čermák, 1997, s. 89). 
	Podívejme se nyní na frekvence uvedených slov a tvarů do reprezentativního korpusu SYN2010. Zjistíme například, že spojka protože má v tomto korpusu 100 352 výskytů, zatímco spojka jelikož pouze 5225 výskytů, spojka protože je tudíž zhruba 20x frekventovanější než spojka jelikož. Najdeme však i další rozdíly – spojka protože převažuje uvnitř věty (86%), zatímco na začátku věty je poměrně řídká (14%), spojka jelikož má pozici uvnitř věty a na začátku věty vyrovnanou (uvnitř věty 55 % a na začátku věty 45 %). Můžeme rovněž ověřit frekvenci tvarů lesu a lese. Tvar lesu má v korpusu SYN2010 319 výskytů, tvar lese 3071 výskytů, tedy zhruba 10x více. Je to dáno zastoupením jednotlivých pádů podstatných jmen v češtině. Tvar lesu je tvarem 3. pádu jednotného čísla a 3. pád je obecně druhým nejméně frekventovaným pádem v češtině (po 5. pádě), jeho zastoupení u českých podstatných jmen je 3.6 %, zatímco 6. pád – tvar lese – je mnohem frekventovanější, jeho zastoupení mezi pády podstatných jmen je 11.8 %.
Prozkoumejme nyní úzus přídavného jména průchodný. Můžeme ho vyhledat ve všech třech reprezentativních korpusech a porovnat jeho užití, tj. s jakými podstatnými jmény se pojí. Přídavné jméno průchodný může mít pod základním tvarem v prvním pádě jednotného čísla, který se v korpusové lingvistice nazývá lemma, jak podobu průchodný, tak neprůchodný. Zadáme proto v korpusu lemma průchodný s následujícím podstatným jménem. V korpusu SYN2000 najdeme 79 výskytů, nejčastější podstatná jména jsou varianta (8), řešení (5), systém (3), nos (3), tajga (2), cesta (2), vejcovod (2), hranice (2), situace (2), v korpusu SYN2005 je celkem 62 výskytů a nejfrekventovanější podstatná jména jsou tepna (4), kandidát (4), krajina (3), terén (3), místo (2), řešení (2), les (2), houština (2), žláza (2), cesta (2), v korpusu SYN2010 je 44 výskytů a nejčastější podstatná jména jsou místo (5), džungle (3), bariéra (2), změť (2), hranice (2), varianta (2). Politický význam odvozený z původního významu ve spojeních typu průchodný návrh apod. by se dal definovat jako 'politicky přijatelný'. Tento význam se začal hojně používat v devadesátých letech, jak o tom svědčí doklady z korpusu SYN2000, který obsahuje převážně texty z 90. let. Na prvních místech jsou tudíž podstatná jména související s tímto významem, tj. varianta, řešení a systém. V dalších reprezentativních korpusech jsou výskyty spojení přídavného jména průchodný s podstatným jménem jednak nižší (to však může být dáno menším procentuálním zastoupením publicistiky v těchto korpusech oproti korpusu SYN2000), jednak podstatná jména s politickým významem jsou spíše ojedinělá – v korpusu SYN2005 je to slovo kandidát a v korpusu SYN2010 slovo varianta. Ukazuje se tedy, že politický význam přídavného jména průchodný je již dnes na ústupu.
Učitelé můžou využít nejen korpusy psané češtiny, ale také korpusy mluvené češtiny, na kterých můžou dětem ukázat u obecněčeských slov a tvarů rozdíly v jejich užití, např. frekvenční rozdíly mezi bychom a bysme a abychom a abysme, možnosti hláskových podob s –ej- a jejich frekvenci, srov. strejc, sejr, vejlet, popř. možnost doplnění tzv. protetického v- např. ve slovech von, vokno, popř. vodcházet, vodesílat aj. Jak jsou tyto tvary zastoupeny v mluvených korpusech? Tak např. v PMK je tvar bysme mnohem frekventovanější než tvar bychom – bychom se vyskytuje 44x, zatímco bysme 224x, podobně abychom se vyskytuje 18x, zatímco abysme 76x. Podobné je to i v BMK: bychom 38x, bysme 181x, abychom 15x, abysme 67x. V korpusech ORAL2006 a ORAL2008 je situace stejná: ORAL2006 – bychom 37x, bysme 337x, abychom 17x, abysme 105x, ORAL2008 – bychom 52x, bysme 477x, abychom 16x, abysme 90x. Co se týče podob s –ej-, v PMK například najdeme sýr 4x, sejr 7x, výlet 14x a vejlet 10x, v korpusu ORAL2006 strýc 2x, strejc 10x, výlet 55x, vejlet 35x, sýr 22x, sejr 23x, v korpusu ORAL2008 je strýc 4x, strejc 14x, výlet 41x, vejlet 13x, sýr 34x, sejr 30x aj. Pokud jde o tzv. protetické v-, v korpusu PMK například silně převažuje von – 1159x nad on – 107x, vokno – 59x nad okno – 14x, vcelku je vyrovnané vodcházet 25x a odcházet 23x, vodesílat ani odesílat se nevyskytuje, v korpusu ORAL2006 jsou tyto poměry ještě výraznější – von 3916, on 198x, vokno 157x, okno 17x, vodcházet 32x, odcházet 20x, vodesílat 3x, odesílat se nevyskytuje, v korpusu ORAL2008 je von 4899x, on pouze 357x, vokno 185x, okno 8x, vodcházet 32x, odcházet 13x, vodesílat 1x a odesílat se nevyskytuje. Vidíme tedy že obecněčeské charakteristiky jsou nejvýraznější v korpusu ORAL2008, tj. že obecněčeské tvary jsou v současném mluveném jazyce stále progresivnější. 
Jak uvádějí autoři článku "Umějí děti česky?", zapojení výuky obecné češtiny do hodin českého jazyka může u dětí vyvolat aktivní zaujetí a zvýšit zájem o češtinu jako o předmět. Na českých školách je stále velká pozornost věnována převážně zvládnutí pravopisu, takže na seznámení s celým jazykovým systémem, především s tvaroslovím a slovní zásobou, učiteli nezbývá příliš mnoho času. Bylo by dobře, kdyby do budoucna učitelé v případě variantního pravopisu mohli žáky odkázat na úzus zachycený v Českém národním korpusu, kde je velkou oporou frekvence, a víc se soustředili se žáky na přemýšlení o jazyce. V současné době k tomu mají k dispozici nejen různé frekvenční slovníky, ale také Mluvnici současné češtiny (MSČ, 2010), která je založená na korpusu a mimo jiné u variantních tvarů uvádí, kolika procenty se vyskytují v psané a mluvené češtině, tak např. tvar lidé se vyskytuje v psané češtině z 90 %, tvar lidi má v psané češtině 10 % výskytů, zatímco v mluvené češtině se zpravidla objevuje lidi, tvar jazycích má v psané češtině 99 %, v mluvené češtině 35 %, tvar jazykách v psané češtině 1 %, v mluvené češtině 65 %, tvar nést v psané češtině převládá, zatímco v mluvené češtině je z 18 % nést a z 82 % nýst. Podobných příkladů uvádí MSČ velké množství.


Budoucí korpusové nápady a inspirace

	Jak vyplynulo z předchozích ukázek, práce s korpusem je v mnoha ohledech přínosná a zajímavá, často může přinášet i překvapivá zjištění. Oproti učebnicím založeným na vymyšlených příkladových větách poskytuje žákům autentické jazykové doklady. Pokusili jsme se v tomto článku ukázat alespoň zlomek toho, co všechno je možné v korpusu vyhledat a poskytnout tak budoucím uživatelům korpusu inspiraci pro práci s tímto rozsáhlým jazykovým materiálem. Přejeme proto všem učitelům i žákům hodně skvělých nápadů při hledání v Českém národním korpusu. Podrobné informace o přístupu ke korpusu, práci s korpusovým manažerem, o vydaných publikacích i některé články ke stažení najdete na internetové adrese www.korpus.cz.


Renata Novotná, Ústav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta UK, Praha
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