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Žákovský korpus CzeSL 

 projekt AKCES – akviziční korpusy 

češtiny 

 první velký korpus pro slovanský jazyk – 

slovinština PiKUST 35 000 slov 

 první akviziční korpus češtiny – ČJ jako 

druhý jazyk 
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Výhled 2012 

 1 mil. slov 

 3 subkorpusy podle primárního 

mluveného jazyka (slovanský, 

neslovanský, neindoevropský) 

 psaná a mluvená část 

 všechny úrovně podle SERR 
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  L1 L2   L1 L2   L1 L2 

angličtina 9 74 italština 4 6 portugalština 2   

arabština 3 1 japonština 6   punjabi 1   

čeština   1 katalánština 4 1 rumunština 1   

čínština 16   korejština 3 1 ruština 1   

estonština   1 kreolština 1   řečtina 2   

finština 1 1 maďarština 1 1 slovinština   1 

francouzština 5 14 malajština 3   španělština 4 9 

hebrejština 1   němčina 11 11 švédština 4 2 

holandština   1 norština 1 1 turečtina 1   

islandština 1   polština 3   multi 33 7 

Akviziční korpusy – L1 

Université Catholique de Louvain, http://www.uclouvain.be, 21. 11. 2011  

http://www.uclouvain.be/
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Přepisy textů do elektronické podoby 

 dvooufázové 

 vlastní přepis – anonymizace, kódy <img :-)> 

 kontrola 

 

 Nahrávky 

 Eseje 

 Odborné práce 

 České slohové práce 
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10 



11 



12 

Anotace korpusu CzeSL 

 rekonstrukce - implicitní 

 klasifikace – explicitní 

 

 komplexní chybová anotace 

 kombinace manuální a automatické 
anotace 

 víceúrovňové anotační schéma:                  
R0, R1, R2 

 postupná emendace 
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Roviny anotace 

 R0 
 vlastní text 

 R1 
 pravopisné a morfologické chyby 

 izolované tvary 

 výsledkem řetězec existujících českých forem, věta 
může být chybná 

 R2 
 ostatní typy chyb (syntaktické, lexikální, slovosledné, 

stylové 

 výsledkem gramaticky správná věta 
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Bojal jsem že ona ne bude libila slavnou Prahu, 

proto to bylo velmí vadí pro mně. 
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Viktor je mladý pan z Ruska. Studuje češtinu ve škole, 

protože ne umí psat a čist spravně. Bydlí na koleje 

vedle školy, má jednu sestru Irenu, která se učí na 

univerzite u profesora Smutneveselého. Bohužel, Viktor 

není dobrym student, protože spí na lekci, ale jeho 

sestra všechno piše a vyborně rozumí českeho 

profesora Smutneveselého a brzo delá domací ukol. 

Večeře Irena jde na prohaska spolu z kamaradem, ale 

její bratr dělá nic. Jeho čeština je špatná, vím, že se 

vratit ve Rusku a tam budí studovat u pomalu myt 

podlahy. Kamarad Ireny je A|američan a chytry můž. 

On miluje Irenu a chce se vzít na ní. protože ona je 

hezká, taky chytra, rozumí ho a umí vyborný vařit. 
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Rozhodl jsem studovat... 
Rozhodl jsem studovat v ČR ješte v roce 2009, kdy poperve 
byl tady jako turista.  Studoval jsem čestinu, hodně prohazel 
a zamiloval se s Prahou.  Taky vědel, že studium na 
univerzitach ČR je velmí popularní mezi lidmi z Ruska 
stejne, jako immigrace do ČR. 

 

Studium v ČR to je studium v srdce Europy – to znamená, že 
každy stát EU je blizko a v Budoucností můžu kam koliv 
přestěhovat a nemít žadny s tím problem.  Taky, jak <tr-sem-
1> už {jsem}<tr-odsud-1> řekl – Česko je velme popularní 
stat pro rusove a to znamená, že to bude není těžke najit 
tady prace. 
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FEAT 
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Mezianotátorská shoda 



28 

Další případy 
 „Ty, jenž si splnil svůj úkol a přinesl jsi nám Věštecký 

meč, symbol Hromkoček, budeš navždy nesmrtelný 
v našich srdcích.“  

 Člověk vidí ten nepříjemný rozdíl mezi jeho sny, 
nereálnými představami a tou krutou nemilosrdnou 
realitou.  

 zajímavé je, že jeho vzorem jsou čeští hokejisté, hlavně 
teda Tomáš Kabele  

 Ale samozřejmě se mezi odpůrci najdou i tací, kteří jsou 
ochotni v takovýchto případech udělat výjimku a ukázat 
sovu lidskost.  

 …oči, černé a matné jako ostří díky  

 Nejsem žádný fanatický ochranář přírody, ale jsem toho 
názoru, že životní prostředí je velice a stojí za to ho 
chránit. 
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Děkuji za pozornost! 

alena.poncarova@gmail.com  

Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk 

Prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc., hlavní koordinátor  

www.c2j.cz  

mailto:alena.poncarova@gmail.com
http://www.c2j.cz/

