
UČEBNICE – http://utkl.ff.cuni.cz/teitok/fraus/ 

 Modelový typ korpusu učebnic založený na systému Teitok 

 Současný stav:  
o U každého slova je určen slovní druh, morfologické kategorie a základní tvar 
o Lze (a) nahlížet text jako celek, (b) nahlížet původní podobu stránky, (c) 

používat všechna obvyklá korpusová vyhledávání a další nástroje  
o Text i anotaci lze po přihlášení opravovat a doplňovat 

 Využitelnost:  
o Učitelé mohou (a) korpus rozšiřovat o učební texty, s nimiž pracují; (b) korpus 

využívat při přípravě hodiny, při přípravě pomocných učebních materiálů 
(např. slovníčků kolokací), při vlastní výuce 

o Žáci mohou korpus využívat při samostatném studiu nebo si na jeho základě 
vytvářet vlastní pomůcky (terminologické slovníčky apod.) 

 Aktuální využití a udržitelnost:  
o V kurzech DV PP i v kurzech v pregraduální přípravě učitelů 
o Plánuje se postupné rozšiřování dat ve spolupráci se školami 

 
CzeSL – multimodální korpus – http://utkl.ff.cuni.cz/teitok/czesluc/ 

 Modelový typ žákovského korpusu zachycujícího projevy týchž žáků v modu psaném i 
mluveném založený na systému Teitok 

 Současný stav:  
o Ukázka možností systému TEITOK a automatického zpracování žákovských 

projevů psaných i mluvených (zatím s minimálním objemem dat) 
o Texty jsou vybaveny metadaty, která jsou přístupná pro vyhledávání i při 

prohlížení textů; jsou automaticky zkorigovány, morfologicky označkovány, 
lemmatizovány a syntakticky analyzovány 

o V obou typech textů (psaných a mluvených) lze hledat najednou 
o Mluvený text je možné si přehrát, u psaného textu se faksimile rukopisu 

zobrazuje po přihlášení uživatele  
o Po přihlášení lze přepis zvukové nahrávky i rukopisu i jejich anotaci a 

metadata opravovat a doplňovat 

 Využitelnost:  
o Příprava učitelů a žáků na práci s (nejen) multimodálními korpusy založenými 

na systému Teitok 
o Po rozšíření objemu dat mohou učitelé korpus využívat při přípravě hodiny,  

pomocných učebních materiálů i při vlastní výuce, žáci při samostatném 
studiu 

 Aktuální využití a udržitelnost:  
o V kurzech DV PP i v kurzech v pregraduální přípravě učitelů 
o Plánuje se postupné rozšiřování dat ve spolupráci se školami 

 
Skript 2015 – http://utkl.ff.cuni.cz/teitok/emendace/ 

 Modelový typ srovnávacího akvizičního korpusu písemných prací žáků na různých 
jazykových úrovních založený na systému Teitok 

 Současný stav:  
o 2591 textů, 380 tis. tokenů; žáci ZŠ, ZŠP, ZŠS, SOŠ a gymnázií (včetně 

víceletých) ve věku 10–15 let 

http://utkl.ff.cuni.cz/teitok/fraus/
http://utkl.ff.cuni.cz/teitok/czesluc/
http://utkl.ff.cuni.cz/teitok/emendace/


o Texty jsou vybaveny metadaty a faksimilii 
o U textů byla provedena ruční transkripce včetně záznamu oprav pisatele, 

ruční anonymizace, ruční chybová anotace, emendace na více rovinách: 
pravopis a morfematika, morfosyntax, slovník, ruční revize anonymizace a 
anotace, automatická morfologická a syntaktická analýza 

o Po přihlášení možnost oprav a doplňování textů i anotací 

 Využitelnost:  
o Učitelé mohou korpus využívat při přípravě hodiny, pomocných učebních 

materiálů i při vlastní výuce 
o Žáci mohou korpus využívat při samostatném studiu  

 Aktuální využití a udržitelnost:  
o V kurzech DV PP i v kurzech v pregraduální přípravě učitelů 

 
CzeSL-SGT-basic – https://kontext.korpus.cz/first_form?corpname=czesl-sgt-basic 

 Modelový korpus přepisů písemných projevů studentů češtiny jako cizího jazyka 
v systému KonText 

 Současný stav:  
o 1 mil. slov, 8617 textů, různé první jazyky (L1) a úrovně CEFR 
o Texty jsou vybaveny metadaty, byla u nich provedena automatická anotace 

(morfologie, emendace, formální typy chyb) – podrobněji viz 
http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/2014-czesl-sgt-cs.pdf, ale s omezenými 
typy metadat: médium, pohlaví, věková kategorie, L1, CEFR a čeština v rodině 

 Využitelnost:  
o Učitelé mohou korpus využívat při přípravě hodiny, při pomocných učebních 

materiálů i při vlastní výuce 
o Žáci mohou korpus využívat při samostatném studiu  

 Aktuální využití a udržitelnost:  
o V kurzech DV PP i v kurzech v pregraduální přípravě učitelů 

https://kontext.korpus.cz/first_form?corpname=czesl-sgt-basic
http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/2014-czesl-sgt-cs.pdf

