
Intercorp – schůzka paralelistů 16.6.2006 
 
Přítomni: Čermák F.; Schmiedtová V.; Vavřín M.; Rosen A.;  Káňa T.; Peloušková H.; 
Dovalil V.; Jirásek K.; Nadykta N.; Rajnochová N.; Grišmanova M.; Dybalska R.;      
Banczyk T.; Nádvorníková O.; Tláskal J.; Nábělková M.; Adamičová A.; Lidroos H.;  
Kolmanová S.; Jindrová J.; Štichauer P.; Čermák P.; Garcia K.; Malá K.; Klégr A.;    
Hrnčířová Z.; Boková E.; Cinková S.; Skoumalová H.;  
 
Omluveni: Ribarov K.; Vondřička P.; 
 
Neomluveni: Zemánek P.; Gladková H.; Lendělová V.; 
 
F. Čermák: Úvod: zhodnocení plnění + plánů + potřeb jednotlivých jazyků zapojených do  
                              programu paralelní korpusy 
                              2009 – Konference paralelních korpusů 
 
Makedonština – Ribarov K. – omluven, problémy s literaturou, málo překladů 
Němčina – Peloušková H. – pokračují ve skenová, problém při zarovnávání 
Ruština – Rajnochová N. – spolupráce s rodinou, která skenuje + zajišťuje korektury +  
                                            zarovnává, poznámka: texty, které získaly z UČNK byly hodně  
                                            chybové 
 
pozn.: FČ - UČNK bude proplácet případné korektury textů z databáze UČNK  
 
Chorvatština – Jirásek K. – snaží se navázat spolupráci s chorv. nakladatelstvími za pomocí  
                                            ambasády, mají naskenováno několik chorvatských knih, potřebují  
                                            české texty ve formátu txt. z UČNK 
Slovenština – Nábělková M. – mají knihy v elektr. podobě, zejména překlady se slovenštiny  
                                                 do češtiny 
 
pozn.: FČ – snažit se, aby překlady byly vyrovnané z obou stran 
 
Francouzština: Nádvorníková O. – nedostatek spolupracovníků na skenování textů, naklad.  
                                                   EUROMEDIA jim poskytlo několik elektr. textů + kontakt na  
                                                   franc. překladatelku 
Polština: Banczyk T. – nyní mají 7 nových textů, celkem 25 
Lotyština: Grišmanova M. – práci na par. korpuse zajišťuje sama, studenty se nepodařilo     
                                              přesvědčit na spolupráci, má zapůjčen skener, naskenovala 25  
                                              knih, kontakty na nakladatelství – poskytují texty pouze v PDF 
Španělština: Čermák P. – mají 21 knih hotovo, 9 knih před dokončením – zarovnávání +  
                                        korektury, 10 knih elektronicky, studenti jsou zapojeni do spolupráce 
Italština: Štichauer – 8 knih, snažili se oslovit nakladatelství 
Portugalština: Jindrová J. – problém se zdroji textů, málo překladů, navázána spolupráce  
                                        s překladateli, skenují knihy v portugalském jazyce, oslovily nakl.  
                                        ARGO – slib 20 knih, spíše použijí překlady s třetího jazyka 
 
pozn.: FČ – poprosil koordinátory jednotlivých jazyků, aby navrhli autory, kteří by se dali   
                   zařadit do seznamu překladů z třetího jazyka, kteří jsou překládání do více jazyků 
                   také bude třeba dohodnout klasifikace textů z hlediska překladů před zahájením  
                   publikace výsledků paral. korpusů 



Maďarština: Kolmanová – 20 textů, málo studentů, mají větší část textů naskenovanou, jedná  
                                           se převážně o překlady z češtiny do maďarštiny 
Finština: Lidroos – problémy s literaturou, málo textů, studenti nemají zájem na spolupráci 
 
pozn. FČ – situace s literaturou v jednotlivých jazycích je rozdílná, pokud je potřeba koupit  
                   knihy pro skenování, UČNK proplatí náklady na nákup knih 
 
Srbština: Adamovičová – 4 tituly mají zarovnané, 6 textů rozpracovaných, slib 12 textů  
                                         hotových do konce roku, problém s literaturou, elektron. texty  
                                         nejsou, použijí překlady z třetího jazyka – angličtina 
 
Angličtina: Malá – 15 dvojic textů zarovnáno, 7 textů připravených k exportu, navázána  
                               spolupráce s nakl. EUROMEDIA – získali 40 titulů, objevili  
                               nakladatelství, které vydává dvojjazyčné knihy 
Nizozemština: Boková – 4 studenti, kteří skenují, mají 8 textů rozdělaných 
Švédština: Cinková – 19 párů v elektron. podobě, nákup e-booků 
 
pozn.: VS – prozkoumat možnost nákupů e-booků, pokud bude zájem můžeme proplatit také  
                    tuto možnost 
 
Litevština – problémy s literaturou, překlady z češtiny do litevštiny, z opačné strany málo  
                   překladů 
Norština: Vondřička – 4 kompletní páry knih, 4 páry se doknčují, oslovena norská  
                                     nakladatelství – nemají texty v elektr. podobě 
Slovinština: Blažek – 15 textů – předpoklad odevzdání do konce roku 
 
Čínština a Japonština nebudou spolupracovat 
 
Diskuse: 
 
Jak zjistit název souboru, když si vytvořím subkorpus z několika zdrojů? 
Jak citovat paralelní korpus? FČ: Pokud jsou texty získány legálně – můžeme citovat zdroj 
paral. korpusu. Zatím nevíme, v jaké míře se nám podaří sestavit paralelní korpusy, abychom 
je mohli dát na webové stránky. 
Jirásek: Oslovit Ostravu a Opavu, kteří také sestavují paralelní korpusy- zda nemají zájem 
spolupracovat na vytváření parl. korpusů. 
Rosen: nabídka překladů zákonů členských zemí Evropské unie, jedná se o texty právnické 
povahy, rozsah 6 milionů slov v jednom jazyce, Evropská komise má texty zarovnané 
povětách. Možno zkusit vyhledávat v ParaConcu, který pracuje až se 4 jazyky najednou.  
 


