
INTERCORP – schůzka 22.6.2007 
 
Přítomni: Čermák, Schmiedtová, Vavřín, Rosen, Dovalil, Jirásek, Skoumalová, Fárová, 
Růžková, Šaldová, Vondřička, Adamovičová, Štichauer, Boková, Peloušková, Šrubková, 
Kolmanová, Benešová, Nováková 
Omluveni: Blažek, Jindrová, Čermák, Dybalská, Ribarov, Nabelková, Káňa, Kalajdžievová, 
Lindroosová, Rajnochová, Nádvorníková, Cinková, Haušildová 
 
Čermák: Sběr dat probíhá již 5 semestrů, velké jazyky mají již dostatečný základ pro tvorbu 
korpusu, malé jazyk mají stále problémy s objemem dat pro tvorbu korpusu, je nutno 
zachovávat společné jádro pro propojení korpusů, pozor na variabilitu jazyků (angličtina, 
němčina, španělština), žánrů, odborných textů, výstup pouze jedna varianta daného jazyka. 
Rozvíjíme software Bonito pro libovolný počet jazkyků v Korpusu.  
 
Výstupy: 2009 – workshop 
    2010 – knižní publíkace v nakladatelství Lidové noviny 
    2011 – Konference o korpusech 
 
Navýšení úhrad o 20% za práci na korpuse – skenování 
 
Databáze – přidají se parametry o jazyku 
 
Schmiedtová:  možnost prezentace korpusů na konferencích (zahraniční a tuzemské)– účast 
se hradí z VZ, pokud si pozvete zahraničního hosta – program zajišťuje daný jazyk, náklady 
můžeme hradit z VZ. Také hradíme nákup technického vybavení, nákup odborné literatury (i 
zahraniční). To je možné zařídit přes SVI, které disponuje platební kartou. Dále pak nákup 
kancelářského vybavení, proplacení skenování např. z Akademie Věd – skenovací středisko. 
 
Autorský zákon – Bermská konvence – pokud si uživatel pořídí 1 kopii pro vlastní potřebu, 
nenarušuje autorský zákon, citace je možná v nezbytně nutném rozsahu 
 
Celková prezentace jednotlivých jazyků: 
 
Němčina – Dovalil: nyní mají 5 studentů, kteří skenují, 1,5 mil. slov v korpuse   
                   Peloušková: letos nově 10 knih hotových, 10 připravených 
 
Chorvatština – Jirásek: doplněn seznam literatury, 40 novýh knih naskenovaných 
                                      do konce roku cca 80 zarovnaných dvojic 
 
Litevština – Skoumalová: nová spolupracovnice Šroubková, která nyní pracuje na seznamu   
                                          literatury, nyní 600 tis. slov v korpuse, bylo by dobré mít  
                                          propagační materiály na webu také v anglickém jazyce 
Finština – Fárová: studenti nemají zájem skenovat, finská nakladatelství nejsou ochotni dávat  
                               texty,  
 
Španělština – Růžková: v současné době spolupracuje asi 6 studentů, asi 3,5 mil. slov 
v korpuse, letos 9 nových knih 
 
Angličtina – Šaldová: problém se skenováním, odborné texty, 20 nových knih, 15 knih  
                                    připravených, asi 2,5 mil. slov v korpuse  



 
Srbština – Adamovičová: do společného jádra doporučeny texty Coelha 
 
Nortština – Vondřička: 5 nových knih 
 
Italština – Štichauer: aktualizace seznamu literatury, 9 nových knih 
 
Nizozemština – Boková: nemají studenty na skenování, 10 nových knih, asi 500 tisíc slov v  
                                        korpusu, vytvořili nový manuál na skenování 
 
Maďarština – Kolmanová: 3 nové knihy, nyní přibližně 1 mil slov v korpusu 
 
Polština – Benešová: rozpracováno 15 nových titulů, asi 2 mil. slov v korpusu 
 
 
Čermák: Návrh zástupců 3 jazyka v rámci InterCorpu:  
 
P. Johnson – Dějiny 20. století, Dějiny kresťanství 
K. Popper – Otevřená společnost 
M. Foucault – Dějiny šílenství, Slova a věci 
S. Hawking – Stručná historie času 
K. Lorenz – Takzvané zlo 
D. Morris – Lidská opice 
S. Gould – Pandin palec 
C. Levi-Strauss – Smutné tropy 
E. O. Wilson – O lidské přirozenosti 
J. D. Barrow – Teorie všeho 
R. Penrose 
M. Friedman 
K. von Frisch 
U. Eco – Jméno růže 
Sanit-Exupéry – Malý princ 
D. Brown – Šifra mistra Leonarda 
J. Rawling – Harry Potter 
A. Christie 
 
Z češtiny: 
B. Hrabal 
L. Kundera 
K. Čapek 
H. Hašek – Švejk 
Viewegh 
 


