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Jazykový korpus

Co je korpus?

• databáze autentických textů/promluv

• uložená elektronicky v jednotném formátu
• prohledávatelná
• reprezentativní vzhledem ke svému účelu
• zobrazující jevy v jejich přirozeném a typickém

kontextu
• spolu s informací o frekvenci
• původně pro lexikografické účely
• ČNK: www.korpus.cz
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Korpus a analýza diskurzuIj



Korpus a analýza diskurzu

Analýza klíčových slov (KWA) a klíčových morfémů (KMA)

• identifikace prominentních jednotek a způsobu jejich užívání (kontext)
• odkazují k tématu i žánru textu; nezjevné manipulativní praktiky a strategie
• na základě srovnání frekvencí s referenčním korpusem (chi2 / LL; DIN)
• vliv referenčního korpusu – úhel pohledu

• KWA: analýza literarních textů (e.g., Culpeper, 2002; Scott & Tribble, 2006;
Walker, 2010), analýza mediálního diskurzu (e.g., Baker, 2005 o LGBT ; Baker &
McEnery, 2005 o migraci; Tabbert, 2015 o kriminalitě)

• KMA: analýza prezidentských projevů (Fidler & Cvrček 2019)



Korpus a analýza diskurzu

Analýza klíčových slov (KWA) a klíčových morfémů (KMA)

• identifikace prominentních jednotek a způsobu jejich užívání (kontext)
• odkazují k tématu i žánru textu; nezjevné manipulativní praktiky a strategie
• na základě srovnání frekvencí s referenčním korpusem (chi2 / LL; DIN)
• vliv referenčního korpusu – úhel pohledu
• KWA: analýza literarních textů (e.g., Culpeper, 2002; Scott & Tribble, 2006;

Walker, 2010), analýza mediálního diskurzu (e.g., Baker, 2005 o LGBT ; Baker &
McEnery, 2005 o migraci; Tabbert, 2015 o kriminalitě)

• KMA: analýza prezidentských projevů (Fidler & Cvrček 2019)



Zdroje pro analýzu antisystémových webůIj



Zdroje

Starší korpusy:
• Sputnik

▶ období: 3/2015–5/2015
▶ články obsahující slova: česk-, čr, prah-, hrad-, zeman-, ukrajin-, kyjev-, porošenk-;

bělorusk-, minsk-, lukašenk-; rusk-, moskv-, putin-
▶ rozsah: 1492 textů, 395 tis. tokenů

• WebMedia
▶ období: 10/2017– 10/2018
▶ vzorek webových médií (od mainstreamu až po alternativní a antisystémové weby)
▶ rozsah: 211 tis. textů, 94 mil. tokenů
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Připravovaná infrastruktura ČNK

Korpus ONLINE

• data od spol. Dataweps
• webová media + diskuse, FB, Twitter, instagram, fóra
• media klasifikována podle mapamedii.cz
• rozsah: 2 mld. tokenů za rok, v průměru 5,7 mil. denně (z toho 1,5 mil. média)
• sesbíráno 2017–2020, zpracováno: rok 2019
• výhledově – aktualizováno denně (!)
• anotace: lemmatizace, tagování



Možnosti využitíIj
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Sputnik

• “alternativní” zpravodajský portál (https://cz.sputniknews.com/) – “Sputnik
mluví o tom, o čem ostatní mlčí.”

• založeno 11/2014 ruskou státní mediální skupinou Rossia segodnia, bývalá RIA
Novosti

• zhruba 30 jazykových mutací pro mezinárodní publikum
• podílí se na dezinformačních akcích (Smoleňová, 2015) produkováním

nepravdivých zpráv (MacFarquhar, 2016); Sputnik je “BuzzFeed” Kremelské
propagandy (Groll, 2014)

https://cz.sputniknews.com/
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Předpojatost vs. image

Snaha napodobit způsoby dobré žurnalistiky (Smoleňová, 2015) – ”citační mánie”
podle Relativní frequence (ipm)
Sputnik 2923
SYN2015 (noviny & časopisy) 1498

Zahraniční dobrovolníci bojující na straně domobranců v Donbasu prozradili, že přijeli pomoci místním
obyvatelům, kteří se ocitli uprostřed skutečného „masakru“, píše Sputnik s odkazem na reportáž
italského programu Le Lene [sic]. (https://cz.sputniknews.com/svet/20150331188150/)
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Prominentní tvary a gramatické kategorieIj



Prominentní tvary

KW DIN
protiruská 100.00
domobrancům 100.00
domobranců 99.941
třístranná 99.891
vrtulníkových 99.891
domobranci 99.873
neonacismus 99.869
default 99.855
batalionů 99.837

Tvar souvisí i diskurzní rolí
• Tvar adj. protiruská je motivován častým

spojením s fem. rétorika, kampaň či hysterie.

• Tvar domobrancům (dat.) odkazuje k diskusi
o podezření na ruské dodávky zbraní
separatistům.
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Pády: viktimizace Ruska

Prominence dat. (3. pád) a inst. (7. pádu) koresponduje se sémantickými rolemi
lemmatu Rusko.
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Předložky se 3. pádem

⇒ Rusko není zobrazováno jako teritorium, ale jako oběť a předmět dějů
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Prominentní slova/lexémyIj



Antisystémové weby v rámci WebMedia

Typ Tokeny Docs
Alternativní 3 761 057 2 464
Antisystémové 14 666 404 7 401
Bulvár 13 435 010 3 816
Levý střed 14 511 164 5 695
Politický bulvár 29 617 511 13 088
Pravý střed 18 121 533 12 11

Zdroj: J. Šlerka, http://www.mapamedii.cz



Klíčová slova/koncepty (výběr)
• neocon (DIN = 100)
• anglosionistická (100)
• apostata (100)
• atlantista (100)
• Russiagate (99.153)
• amík (98.0)
• havloidní (97.522)
• de/dolarizace (97.397)
• židozednářský (97.146)
• armageddon (92.731)
• antirusismus (95.98)
• vazalství (93.899)



Key keylemmas (top 10)
Key keywords = slova, která se jako KWs objevují ve vícero textech

Antisystem počet textů
Rusko 1931
USA 1696
prezident 1680
ruský 1563
americký 1472
vláda 1300
politický 1212
válka 1105
země 1085
EU 1025

Mainstream počet textů
podle 2730
prezident 2312
vláda 2262
uvést 1797
Babiš 1587
volba 1540
soud 1382
strana 1324
Zeman 1200
předseda 1155



Market basket analysisIj



Associative links / asociativní vztahy

• vyšší rovina abstrakce nad
texty

• forma: lhs → rhs
• popis pomocí veličin support,

confidence, lift
• vzájemně provázaná témata v

textech
• souvýskyt KWs v textch

(opakovaná volba)



Asociativní vztahy (přehled)

MBA pravidel celkem: 11 427
• Anti-system: 2027 (z 7 400 textů)
• Mainstream: 1205 (z 12 100 textů)
⇒ anti-systemové weby mají širší síť as.
vztahů

Vzorek pro podrobnější analýzu:
• silnější asociace (lift > 4)
• vztahující se k Rusku, USA (a EU):

▶ Rusko, ruský, proruský, protiruský, RF,
Putin, Putinův, Moskva, moskevský, Kreml,
kremelský, Rus, FSB, GRU, Lavrov,
Medveděv, Lavrovův, Medvěděvův

▶ Amerika,americký, proamerický,
protiamerický, USA, Trump, Trumpův,
Washignton, washingtonský, Obama,
Obamův, Američan, Fed, CIA, FBI,
Tillerson, Tillersonův, Pompeo, Pompeův

▶ EU, EP, unie, unijní, prounijní, evropský,
protiunijní, Brusel
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Asociativní vztahy – rhs: USA
lhs rhs lift
Obamův  americký 5.028
FSB USA 4.364
boeing USA 4.364
department USA 4.364
Ato USA 4.364
automobil USA 4.196
Nixon americký 4.190
ozbrojenec USA 4.170
Porošenkův USA 4.121
Arm (US Army) americký 4.114
uskutečnit USA 4.107
luganský USA 4.103
neonacista USA 4.052

• nižší lift než u AL → Rusko
• vlastní jména – Rusku nevstřícní lídři

(protiruský postoj)
• asociace s ozbrojenými složkami (pocit

ohrožení)



Asociativní vztahy – rhs: Rusko
lhs rhs lift
Osetie Putin 9.834
GP Putin 9.219
Sobčak Putin 8.692
Osetie ruský 4.735
FSB ruský 4.735
Lotyšsko ruský 4.735
Sevastopol ruský 4.735
boeing ruský 4.735
department ruský 4.735
Ato ruský 4.735
Savčenková ruský 4.735
FIFA ruský 4.735
Kemerovo ruský 4.735
Sobčak ruský 4.735
luganský ruský 4.523

lhs rhs lift
mužstvo ruský 4.520
Bělorusko ruský 4.439
neonacista ruský 4.397
komentovat ruský 4.375
Babčenko ruský 4.371
MOV ruský 4.262
Dúmě ruský 4.262
Petrov ruský 4.209
Dagestán ruský 4.209
dopingový ruský 4.209
uskutečnit ruský 4.178
azovský ruský 4.143
flotila ruský 4.077
Zacharčenko ruský 4.059
ostřelování ruský 4.007



ZávěremIj



Co potřebujeme k analýze antisystémových webů?

• materiál: korpus ONLINE na www.korpus.cz (? duben 2020)

• nástroje na jeho analýzu (s možností omezit hledání na časové okno)

▶ hledání v korpusu a jeho prohlížení (KonText, https://kontext.korpus.cz/)
▶ analýza klíčových tvarů / klíčových lemmat (← lemmatizace)
▶ analýza prominentních gramatických kategorií (← anotace korpusu)
▶ analýza souvýskytů klíčových jednotek

▶ kolokace klíčových slov (bezprostřední okolí)
▶ KWLinks (souvýskyt KWs v rámci textu)
▶ key keywords (opakování KWs v různých textech)
▶ MBA = asociativní pravidla (opakování souvýskytu v různých textech)
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