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Multidimenzionální analýza registrové 
variability

• vytvoření korpusu

• vytvoření seznamu variujících jazykových rysů

• změření relativizovaných hodnot rysů pro texty v 
korpusu

• faktorová analýza

• změření faktorových skóre pro texty v korpusu

• interpretace dimenzí
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Výsledné dimenze (Cvrček et al. 2016)

• 1. dynamický (+) × statický (-)
• 2. spontánní (+) × připravený (-)
• 3. vyšší (+) × nižší (-) stupeň koheze
• 4. polytematický (+) × monotematický (-)
• 5. vyšší (+) × nižší (-) míra adresnosti
• 6. obecný (+) × konkrétní
• 7. prospektivní (+) × retrospektivní (-)
• 8. postojový (+) × faktuální (-)
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Cvrček et al. (2016) × Henyš (2019)
Korpus Koditex

↓

Seznam rysů
↓

Hodnoty rysů
↓

Faktorová analýza
↓

Naměření faktorových skóre
↓

Interpretace dimenzí → Naměření f. skóre pro Araneum → man. anotace  → definice subregistrů
↓ ↓

Popis registrové variability češtiny Popis registrové variability internetových textů
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Vzorek Websample

• Distribucí délek textů kopíruje Koditex

• Subkorpus o 1000 textech

• Zdrojem webový korpus řady Aranea
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Dostupné informace

• ID: identifikační řetězec

• LEN: kategorie podle délky textu

• CRAWLDATE: datum stažení z internetu

• URL: přesná adresa dokumentu
• např. http://www.cinske-zbozi.cz/cinska-cesta-

zdravi/bylinky-lecive-byliny-bylinne-leky/351-bylinky-
jako-lek-a-zdroj-vnitrni-energie
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Dostupné informace

• AREF: adresa webu (doména III. řádu, subdoména)
• např. cinske-zbozi.cz

• LANGDIFF: metrika pro zjištění jinojazyčnosti

• TLD: doména I. řádu
• např .cz, .com
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Přidané informace

• URLLIVE: on-line dostupnost textu

• SUBREG: subregistrová kategorizace

• NOTE: poznámky

• DEL: označení nevyhovujících textů

• GLS1…GLS8: faktorová skóre dimenzí variability
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Postup práce

• Přístup k textu z korpusu Websample přes rozhraní 
KonText

• Kontrola přístupu přes prohlížeč
• zaznamenání nedostupnosti při chybách 404, 403, 500 apod., 

blokování antivirem
• kontrola shody textu v korpusu a prohlížeči

• Subregistrová klasifikace
• četba textu
• subregistrové markery
• URL a mimotextové charakteristiky (v případě dostupnosti)
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Subregistrová kategorizace

• Zdroj: Biber–Egbert: Register Variation on the 
Searchable Web: A Multi-Dimensional Analysis (2016)

• 8 obecných registrů a 27 subregistrů

• revize subregistrů ve dvou fázích
• slučování nedostatečně distinktivních registrů, 

odstraňování nevyhovujících kategorií, úprava definic, 
přidání registrů

• druhá revize po pilotáži (10 % anotovaného vzorku)
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Subregistrová kategorizace

1. Poradenský text (ADV)

2. Popis s účelem prodeje (DES)

3. Popis předmětu (DET) + popis osoby

4. Diskusní fórum (DIS)

5. Nejčastěji kladené dotazy (FAQ)

6. Encyklopedické články (ENC) + vědecké články/texty
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Subregistrová kategorizace

7. Umělecká próza (FIC) + písňové texty a poezie

8. Formální projev (FOR)

9. Historický článek (HIS)

10.Hobby a volný čas (HOB)

11. Návod typu „jak na to“, instruktáž (HOW)

12. Informační text (INF)
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Subregistrová kategorizace

13. Interview (INT)

14. Právní text (LEG)

15. Zpravodajský text/blog (NEW)

16.Názorový blog (PEO)

17. Osobní blog (PER)

18.Fórum typu Q-A (QAF)
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Subregistrová kategorizace

19.Náboženský blog/kázání (REL) + ezoterie a 
parapsychologie

20.Recenze (REV)

21. Sportovní reportáž/článek (SPO)

22.Cestovatelský blog (TRA)
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22 subregistrů

• Poradenský text
• Popis s účelem prodeje
• Popis předmětu

• + popis osoby
• Diskusní fórum
• Encyklopedický článek

• + vědecký článek
• Nejčastěji kladené 

dotazy (FAQs)
• Umělecká próza

• + písně a poezie

• Formální projev
• Historický článek
• Hobby a volný čas
• Návod typu jak na to, 

instruktáž
• Informační text
• Interview
• Právní text
• Zpravodajský 

článek/blog
• Názorový blog

• Osobní blog
• Fórum typu question-

answer
• Náboženský blog / 

kázání
• + ezoterie a 

parapsychologie
• Recenze
• Sportovní reportáž
• Cestovatelský blog
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Distribuce textů v subregistrech
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Distribuce textů v subregistrech
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Distribuce populace ve státech - king effect
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Výsledky MDA

• 22 diskrétních kategorií

• 8 dimenzí

• 40,5 % textů dostupných on-line (červenec 2019)

• každý z textů je možné reprezentovat bodem v 
multidimenzionálním prostoru
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I (dyn+stat-)  × II (spont+prep-)
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I (dyn+stat-)  × II (spont+prep-) – centroidy
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Distribuce jednotlivých subregistrů I × II
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1. dynamický (+) × statický (-)
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2. spontánní (+) × připravený (-)
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3. vyšší (+) × nižší (-) stupeň koheze
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4. polytematický (+) × monotematický (-)
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5. vyšší (+) × nižší (-) míra adresnosti
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6. obecný (+) × konkrétní
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7. prospektivní (+) × retrospektivní (-)
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8. postojový (+) × faktuální (-)
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Co s tím?

• Charakteristika subregistrů z hlediska výsledků MDA

• Možnosti vizualizace dat

• Testování vhodnosti kategorizace
• histogramy
• Hartigan–Hartigan dip test
• Koeficient bimodality
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Charakteristika subregistrů
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Subregistr Zkratka Poznámka Charakteristika textu

Poradenský text ADV monotematický, vyšší míra explicitní adresnosti, prospektivní

Popis s účelem prodeje DES statický

Popis předmětu DET + popis osoby statický

Diskusní fórum DIS dynamický, spontánní, prospektivní

Encyklopedický článek ENC + vědecký článek statický, retrospektivní

Nejčastěji kladené dotazy (FAQs) FAQ připravený, monotematický

Umělecká próza FIC + písňové texty dynamický, vyšší míra explicitní adresnosti, obecný, retrospektivní

Formální projev FOR nižší míra explicitní adresnosti

Historický článek HIS připravený, polytematický, nižší míra explicitní adresnosti, konkrétní, 

retrospektivní, faktuální

Hobby a volný čas HOB —

Návod typu jak na to, instruktáž HOW prospektivní

Informační text INF faktuální

Interview INT dynamický, spontánní

Právní text LEG statický, připravený, monotematický, faktuální

Zpravodajský článek/blog NEW konkrétní

Názorový blog PEO vyšší stupeň koheze, postojovost

Osobní blog PER postojovost

Fórum typu question-answer QAF prospektivní

Náboženský blog / kázání REL + ezoterie a parapsych. vyšší stupeň koheze, obecný

Recenze REV postojovost

Sportovní reportáž SPO nižší stupeň koheze, nižší míra explicitní adresnosti, konkrétní

Cestovatelský blog TRA polytematický



3D Vizualizace

• link
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http://utkl.ff.cuni.cz/~henys/data/3dplot.html


Testování unimodality distribuce

• Vizualizace v podobě houslových grafů (violin plots)

• Hartigan–Hartigan dip test (Hartigans‘ dip test)

• Koeficient bimodality
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Bimodalita 

• Distribuce barevného spektra pozorovaných galaxií
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Hartigans‘ dip test
(Hartigan–Hartigan 1985)
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Hartigans‘ dip test – p-hodnoty
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Vizualizace – violin plots (4. dimenze)

38



Vizualizace – histogram subregistru ADV
(4. dimenze)
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Koeficient bimodality (Pfister et al. 2013)

• Hodnoty testu 
převyšující 5/9 
(BC > 0,555) 
indikují bimodální 
distribuci

• Negativní korelace 
s velikostí vzorku
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BC > .555

• popis s účelem prodeje (DES)
• BC = .685 v 1. dimenzi (statický vs. dynamický)
• BC = .705 v 5. dimenzi (míra kódování adresáta)

• diskusní fórum (DIS)
• BC = .592 v 6. dimenzi (obecný vs. konkrétní)

• návod typu „jak na to“, instruktáž (HOW)
• BC = .759 v 1. dimenzi (statický vs. dynamický)
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BC > .555

• Právní texty (LEG)
• BC = .602 v 1. dimenzi (statický vs. dynamický)

• Sportovní článek/reportáž (SPO)
• BC = .697 v 2. dimenzi (spontánní vs. připravený)
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Co dál?

• Před provedením výzkumu ve větším měřítku s 
měřením mezianotátorské shody:

• ověřit unimodalitu distribuce
• ověřit překryvy blízce definovaných subregistrů

• problém s metrikami u méně zastoupených 
subregistrů

• větší rozah pilotního výzkumu?
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