
INTERCORP – schůzka 19.9.2008 
 
Přítomni: Čermák F., Schmiedtová, Vavřín, Rosen, Křen, Skoumalová, Káňa, Dovalil, Bánczyk, 
Kalajdžievová, Haušildová, Krestovský, Malá, Grišmanová-Lazar, Nádvorníková, Štichauer, 
Čermák P., Zemánek, Fárová, Čermáková, Jirásek, Vlašič, Blažek, Kolmanová, Hlaváčková, 
Šaldová, Nováková 
Omluveni: Gladková, Dybalská, Adamovičová, Boková, Cinková, Rajnochová 
 
Čermák:  
- plánovaná konference Intercorpu bude 17.-19. září 2009  
- každý koordinátor si rozmyslí, jakého hosta (partnera) pozve ze zahraničí za svůj jazyk 
- předpokládá se, že každý koordinátor vystoupí za svůj jazyk s výsledkem výzkumu  
- účast přislíbil autor programu Paraconc M. Barlow a W. Teubert (pozvaní mluvčí) 

bude dotázán J. Veronis z Francie 
- v současné době se konference v tomto rozsahu (jazykovém) zatím nekonala 
- komunikační jazyk čeština a angličtina, texty z období druhé pol. 20. stol. 
- redakční rada Sborníku – Čermák F., Klégr A., Rosen A., Čermák P. , Giger M.,+ 1 

z koordinátorů a podle potřeby: 
 příspěvky se budou radou na základě dodaných abstraktů (aspoň 1 str.) posuzovat a   

       recenzovat 
- příspěvky na konferenci mohou být lingvistické (čeština vs druhý jazyk), popř.  

technicko- teoretické, vítané novum by byla multilingvální analýza, aspoň částečně  
sdílená více lidmi n. stejné téma pro víc jazyků 

- při zpracování výstupů na konferenci nutno použít korpus, který byl sestaven pro jednotlivé    
jazyky v rámci projektu, optimálně skrze pg ParaLing (vyvíjená extenze Bonita2) 

- do 3.10.08 zaslat informativně předběžný název příspěvku v češtině n. angličtině (pracovní 
jazyky) na adresu: interkonference@trnka.ff.cuni.cz 

- abstrakty na konferenci se budou přijímat do konce března 2009 + závazné přihlášky – 
300 – 400 slov (rozsah max. 20 min) 

- sborník z konference vydá NLN, v češtině a v angličtině (2 svazky) 
- maximální počet účastníků konference cca 50 – 60, za každý jazyk 1-2 lidé  
- je nutno se snažit zachovávat a posilovat společné jádro pro propojení korpusů 
- texty z třetích jazyků: pozor na rozmanitost malých a velkých jazyků  
-     uvažuje se o nějaké formě finanč. příspěvku  
-     paralelní korpusy se budují průběžně dál, na konferenci se vyjde z dat, která jsou 
 
 
Vavřín: 
- přes prázdniny se pracovalo na přestavbě databáze, přestávka v přijímání textů 
- platby studentům za vykonanou práci přes databázi – koordinátor daného jazyka vydá pokyn 

k vyplacení 
- koordinátoři, kteří nedokážou či nechtějí o svůj korpus pečovat, musejí najít funkční a  
      spolehlivou náhradu 
 
Dovalil:  konzultoval právní aspekt ohledně autorského práva – výsledek: projekt je realizován 
v ČR, proto platí autorský zákon ČR, tz. že lze užít 1 kopii díla v rámci vědeckého užití, pokud 
uvádíme citace 
 
 Schmiedtová: na rok 2009 jsou připraveny peníze na zahraniční cesty, konference 



Další schůzka Intercorpu: bude 23.1.2009 
 
 
 
Vavřín: představení nové databáze 
 
Diskuse:  
Čermák: upozornění, že texty, které se sesbíraly v rámci projektu, nejsou určeny k rozdávání, 
InterCorp jako takový bude zveřejněný na webu, pokud to právně půjde, až v r. 2011, zatím je 
dostupný jen uživatelům po podepsání prohlášení (jako u ČNK) 
Nádvorníková: seznam knih z internetové databáze, poskytne mailem 
Káňa: doporučuje další zdroj textů Vídeňskou knihovnu 
Kolmanová: darovala CD: Imre Madách: Tragédie člověka – v originálu + 25 překladů ve 20 
jazycích 
 
 
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 
 


