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CORPORA IN CONTRASTIVE LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES
This paper discusses the use of corpora in contrastive linguistics and translation studies. It focuses 
on terminological issues (how they are referred to in different disciplines and linguistic traditions) 
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based translation studies. One section of the paper also explains the differences of the use of the 
term corpus-based in different disciplines.
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1. ÚVOD

Využívání jazykových korpusů dnes zdaleka není jen doménou korpusové lingvistiky, 
pro kterou korpusy představují nejen hlavní zdroj dat, ale často i teoretické výcho-
disko.2 Korpusy mají své nezastupitelné místo v mnoha odvětvích aplikované jazyko-
vědy, především v lexikografii, kontrastivní lingvistice, translatologii, v analýze dis-
kursu, žánrové analýze a v neposlední řadě i ve výuce (prakticky na všech stupních 
vzdělání). Používání korpusů se čím dál více prosazuje i ve stylistice (stylometrii) či 
ve studiu literatury (kde nacházejí uplatnění mj. autorské korpusy3).

Tento trend je zcela pochopitelný a dokumentuje příklon jazykovědy k empi-
rickému, deskriptivnímu výzkumu. Nese s sebou ovšem i určitou terminologickou 
rozkolísanost, která se odráží především v rozdílném pojetí a označování korpusů 

1 Tento článek vznikl při realizaci projektu Český národní korpus (LM2011023) financova-
ného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci aktivity Projekty velkých in-
frastruktur pro VaVaI.

2 Rozdíly mezi pojetím korpusové lingvistiky jako pouhé metodologie (corpus-linguistics-as-
-methodology) a korpusové lingvistiky jako teorie (corpus-linguistics-as-theory) úzce souvi-
sejí s vymezením pojmů corpus-based a corpus-driven, viz oddíl 2.

3 Jako příklad uveďme autorské korpusy Karla Čapka a Bohumila Hrabala, vytvořené na 
ÚČNK. Více informací viz http://korpus.cz/publikace.php#capek, http://korpus.cz/pub-
likace.php#hrabal. 
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v rámci jednotlivých disciplín — a mnohdy i v rámci jediné disciplíny. Stejný typ 
korpusu je tak například v jedné práci nazýván korpusem paralelním, v jiné srov-
natelným a v další překladovým. Vzhledem k tomu, že korpusová terminologie 
vychází z angličtiny, musíme se v českém prostředí vyrovnávat nejen s jejím kolí-
sáním, ale i s překladem. Cílem následujícího článku je v první řadě poukázat na 
vybrané problematické termíny (především pojmenování různých typů korpusů), 
jež se dotýkají mnoha disciplín pracujících s korpusy, pokusit se vyjasnit jejich 
používání a tam, kde je to třeba, navrhnout vhodný český ekvivalent. Kromě ter-
minologických otázek je velká pozornost věnována i samotnému popisu korpusů, 
jež jsou v kontrastivní lingvistice a translatologii využívány, jejich možnostem 
a uplatnění.

2. KORPUSOVÁ TRANSLATOLOGIE  
A KORPUSOVÁ KONTRASTIVNÍ LINGVISTIKA

Jedním z termínů, jehož vymezení je důležité jak pro korpusový výzkum obecně, tak 
pro kontrastivní lingvistiku a translatologii, je anglické spojení corpus-based (appro-
ach, discipline atd.), které se objevuje v názvech disciplín4 Corpus-Based Translation 
Studies (např. Laviosa, 2002) a Corpus-Based Contrastive Linguistics (např. Marzo — 
Heylen — De Sutter, 2012, s. 1). Odděluje tak tyto moderní směry, jejichž rozvoj pozo-
rujeme nejmarkantněji v posledním desetiletí, od tradiční translatologie a kontras-
tivní lingvistiky a jasně specifikuje zásadní roli korpusů v jejich zkoumání.

V korpusové lingvistice však mělo toto spojení vždy poněkud specifický význam: 
tradičně se totiž rozlišovalo mezi dvěma metodologickými přístupy (Tognini-Bonelli, 
2001, s. 65), pro něž bohužel v češtině neexistuje ustálený ekvivalent (uvedené při-
bližné překlady a definice jsou převzaty z článku Cvrček — Kováříková, 2011, s. 122; 
stejné ekvivalenty zavedla v češtině Čermáková, 2009, s. 21). Na jedné straně stojí 
přístup, v němž se postupuje od introspektivně vybudované hypotézy směrem k je-
jímu ověřování na rozsáhlých datech, tzv. přístup corpus-based, tedy „na korpusu 
založený“. Do protikladu k němu bývá dáván tzv. přístup corpus-driven, „korpusem 
řízený“, který označuje postup, v němž sice badatel vychází od určité své hypotézy či 
představy (což je ostatně nevyhnutelné u všech typů výzkumu), je ovšem připraven 
ji na základě dat zcela přeformulovat tak, aby odpovídala reálné situaci; data zde tedy 
hrají skutečně klíčovou roli. Mohli bychom tak na přístup corpus-driven nahlížet jako 
na pokračování nebo určitou nástavbu přístupu corpus-based.

Ke klasické dichotomii corpus-based a corpus-driven, jež byla vždy spojována s bir-
minghamskou školou korpusové lingvistiky, přibyl postupem času i výraz corpus-in-
formed („korpusem poučený“), který nalezneme u studií, které korpus využívají spíše 
okrajově (např. k vyhledání vhodných příkladů).

4 Samotné označení disciplína rovněž nemá pevně daný význam a zasloužilo by si samostat-
nou studii. V tomto případě by mnozí terminologové hovořili možná spíše o subdisciplíně, 
příp. specializaci v rámci oboru. 
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Je však třeba dodat, že vůči této neofirthiánské5 dichotomii se dnes mnozí lin-
gvisté ohrazují. Rozdělení na corpus-based a corpus-driven totiž úzce souvisí se zásadní 
otázkou, která rozděluje korpusovou lingvistiku na dva tábory: je korpusová lingvis-
tika pouhou metodou, nebo představuje i teorii (a je tedy zcela samostatnou disciplí-
nou v rámci lingvistiky)? K přístupu corpus-linguistics-as-method (McEnery — Har-
die, 2012, s. 150) bychom mohli vztáhnout metodologii corpus-based, zatímco přístup 
corpus-linguistics-as-theory by využíval metodologii corpus-driven. McEnery a Hardie 
však zastávají názor, že ve skutečnosti o opozici nejde:

„Hlavním rozdílem mezi oběma přístupy má být to, do jaké míry se spoléhají na data 
zjištěná z korpusu. […] Ale ve skutečnosti je právě příklon k empirickým datům z korpusu 
společným jmenovatelem těchto dvou tradic korpusové lingvistiky“6 (McEnery — Har-
die, 2012, s. 150).

Domnívají se, že namísto polarizujícího přístupu „buď–anebo“ bychom měli v korpu-
sové lingvistice hovořit spíše o škále přístupů, neboť v ní korpusy nacházejí nejrůz-
nější uplatnění a jejich role ve výzkumu se liší: někdo korpus využije jako zdroj na-
nejvýš několika příkladů např. k vysvětlení gramatické teorie, jež vznikla nezávisle 
na korpusové lingvistice, kdežto jiný založí veškerá svá tvrzení právě na datech z kor-
pusu. Korpusová lingvistika tak v pojetí McEneryho a Hardieho představuje jakýsi 
zastřešující obor, který má blíže k metodologii než k jediné konkrétní teorii. Z tohoto 
důvodu oba preferují souhrnné používání termínu corpus-based všude tam, kde se 
jedná o zkoumání vycházející z korpusových dat, ať už je teoretické podloží výzkumu 
jakékoli (kognitivní, kontrastivní, sociolingvistické atd.).

Pro úplnost dodejme, že kromě výše diskutovaných přístupů bývá v korpusové 
literatuře zmiňován i přístup označovaný jako corpus-assisted („korpusem podporo-
vaný“). Používá se především v souvislosti s moderní korpusovou analýzou diskursu, 
ang. CADS — Corpus-Assisted Discourse Studies, příp. MD-CADS — Modern Diachronic 
Corpus-Assisted Discourse Studies (např. Partington, 2010; Duguid, 2010; Baker, 2006), 
která na základě teoretických východisek, analýzy a srovnání klíčových slov a ko-
lokací v různých textech (např. publicistických článcích za posledních dvacet let) 
zkoumá proměnu významu určitých pojmů či konceptů.

V české korpusové tradici se setkáváme spíše s obecným pojmenováním korpu-
sový (výzkum), které by v zásadě mohlo odpovídat obecnému pojetí corpus-based 
podle McEneryho a Hardieho. Dlužno však podotknout, že jen zřídka se jedná o ekvi-
valent k přístupu corpus-driven (např. Cvrček, 2010; Kováříková, 2012). Rozlišování 

5 J. R. Firth (1890–1960) byl britský lingvista, který bývá považován za autora pojmu kolo-
kace a jeho dílo zůstává velkým inspiračním zdrojem pro mnohé (nejen) korpusové lin-
gvisty, jejichž přístup bývá mnohými označován za neofirthiánský (McEnery — Hardie, 
2006, s. 147).

6 „The implication of corpus-based versus corpus-driven is that the primary difference between the 
two is the degree to which empirical data from a corpus is relied on. […] But in fact, respect for the 
empirical evidence of the corpus is probably one of the closest points of agreement between the two 
traditions of corpus linguistics.“
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mezi výše zmíněnými přístupy nemá v českém prostředí tradici. V naprosté většině 
bychom výzkumy a studie nazvané korpusové řadily k přístupu corpus-based (příkla-
dem může být Mluvnice současné češtiny, 2010, založená na korpusu). Práce s daty zde 
může být velmi různorodá. Bylo by však na místě očekávat, že studie, které s korpu-
sem pracují pouze ve velmi omezené míře (např. kvůli výběru několika málo pří-
kladů), nebudou označovány za korpusové.

Vrátíme-li se k názvům obou disciplín, je zajímavé, že ačkoli zakladatelka tohoto 
moderního translatologického oboru Mona Baker ve svém zásadním článku o spo-
jení korpusové lingvistiky a translatologie hovoří o využití metodologie corpus-driven 
(Baker, 1993, s. 242), pro tento typ výzkumu v translatologii se vžil obecnější název 
corpus-based. Termín Corpus-driven Translation Studies se nepoužívá, ačkoli v názvech 
některých prací se objevuje (např. Goethals, 2007; Wang, 2006). Jako nejvhodnější 
český ekvivalent celé této disciplíny se tak jeví spojení korpusová translatologie 
(a analogicky i korpusová kontrastivní lingvistika), ačkoli nese bezesporu obecnější 
význam. V angličtině by podobnou neutrální úlohu zastávalo spojení Corpus Transla-
tion Studies, které na konci devadesátých let použila např. Maria Tymoczko (1998, 
s. 1), avšak nejnovější tendence vedou k obecnému užití termínu corpus-based.

3. TYPY KORPUSŮ V KONTRASTIVNÍ LINGVISTICE A TRANSLATOLOGII

Pojednat na tomto místě celou typologii korpusů je prakticky nemožné a ani to není 
cílem tohoto článku. Korpusy můžeme rozdělit podle mnoha různých kritérií: z hle-
diska jejich funkce ve výzkumu (na referenční, nereferenční/oportunistické nebo 
monitorovací), podle obsahu (obecné či specializované), časového zařazení textů 
(synchronní a diachronní), typu textu (vyvážené nebo žánrové) či jazyka (mluvené 
či psané) atd. Podstatným kritériem pro využití korpusů v kontrastivní lingvistice a/
nebo translatologii je však především počet zahrnutých jazyků v korpusu a s tím sou-
visející další charakteristiky.

Mezi nejvyužívanější korpusy v kontrastivní lingvistice patří především korpusy 
vícejazyčné (multilingual); translatologie však nachází uplatnění i pro specifický typ 
korpusů jednojazyčných (monolingual). V širokém slova smyslu se za vícejazyčné kor-
pusy označují ty korpusy, které obsahují více než jeden jazyk. V užším chápání pak 
zahrnují tři a více jazyků, protože pro dvojjazyčné korpusy existuje samostatný název 
(bilingual). Zde budeme využívat obecnou dichotomii vícejazyčný — jednojazyčný (viz 
McEnery — Xiao — Tono, 2006, s. 47).

Vícejazyčné (a koneckonců i některé jednojazyčné) korpusy můžeme dále rozdělit 
podle toho, jaké texty obsahují (originály, překlady, nepřekladové texty7). A právě zde 
dochází k terminologickým nejasnostem. Nejenže pro tentýž typ korpusu existuje 
několik konkurenčních — a často protikladných — názvů, ale i samotné označování 
zahrnutých textů (původní v. nepřekladové) se v různých pracích liší. Mezi nejvíce 

7 Termín „nepřekladové texty“, „nepřekladová literatura“ je zvolen úmyslně v analogii k vý-
razu překladová literatura a označuje texty původní, nepřeložené z cizího jazyka, ovšem 
nikoli zdrojové ve smyslu předlohy k překladům (viz 3.2).
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problematické termíny patří paralelní (parallel), srovnatelný (comparable) a překladový 
(translation/translational) korpus. Běžně se pod těmito a dalšími názvy můžeme set-
kat s vícejazyčnými korpusy tří typů (viz McEnery — Xiao — Tono, 2006, s. 47):

— s korpusem zdrojových textů a jejich překladů (do jednoho či více cizích jazyků),
— s korpusem zahrnujícím texty vybrané podle týchž kritérií (žánru, zaměření, 

délky apod.) v různých jazycích (příp. v různých varietách jednoho jazyka),
— s kombinací obojího.

První typ zde v souladu s aktuálními tendencemi budeme označovat jako paralelní 
korpus, druhý typ jako korpus srovnatelný a třetí jako korpus reciproční.

3.1 PARALELNÍ kORPUS

3.1.1 DEFINICE A CHARAkTERISTIkA PARALELNÍHO kORPUSU

Paralelní korpus je tedy korpus, který obsahuje původní, zdrojové texty v  jazyce 
A a jejich překlady v jazyce B, příp. ve více jazycích. Paralelní korpus může být jed-
nosměrný (uni-directional), tj. může obsahovat pouze překlady z jazyka A do jazyka 
B, nebo obousměrný (bi-directional), tedy překlady z A do B i z B do A.

Ačkoli pro paralelní korpus bychom nalezli různé definice, zdá se, že v současné 
době převažuje zde uváděný význam. V tomto smyslu použila označení paralelní 
korpus už Mona Baker (1995, s. 230) ve své kategorizaci korpusů v translatologii 
a v dnešní době jej přebírají další translatologové (Laviosa, 2002, s. 36) i lingvisté 
(např. McEnery — Xiao — Tono, 2006, s. 47; Hunston, 2002, s. 15). V tomto významu 
se termín používá i v české korpusové tradici, např. v Ústavu Českého národního kor-
pusu FF UK (paralelní korpus InterCorp8) nebo v Ústavu formální a aplikované lingvistiky 
MFF UK (paralelní treebank PCEDT9).

Odlišnou definici prosazoval Stig Johansson (1998, s. 4), autor dodnes hojně použí-
vaného anglicko-norského paralelního korpusu,10 který chápal termín paralelní jako 
obecný, zastřešující pro všechny zmíněné typy korpusů. Korpus originálů a překladů 
(tedy v našem pojetí paralelní) označoval za překladový (translation corpus). V tomto 
významu se však dnes již tento termín zpravidla nepoužívá (viz 3.4).

Vytvářet paralelní korpus je velmi náročné, a to nejen z technického hlediska 
(např. větné zarovnání textů z typologicky odlišných jazyků). Zjevným problémem 
může být, stejně jako u jednojazyčných korpusů, reprezentativnost. U paralelních 
korpusů však kromě běžných otázek (po zastoupení žánrů apod.) vyvstávají i další. 
Paralelní korpusy zpravidla nemívají obecný charakter (ve smyslu vyvážených obec-
ných korpusů, jež se snaží co nejvěrněji zachytit všechny nejčastěji zastoupené žánry 
a textové typy v daném jazyce), ale z důvodu dostupnosti textů se specializují na je-
den či několik málo textových typů/žánrů, např. na právní dokumenty EU, titulky 

8 http://www.korpus.cz/intercorp
9 http://ufal.mff.cuni.cz/pcedt2.0/
10 https://www.hf.uio.no/ilos/english/services/omc/enpc/
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k filmům (např. v korpusu OPUS11) nebo beletrii. Také je třeba zmínit, že paralelní 
korpusy jsou zpravidla vázány na psaný jazyk — paralelní korpus mluveného jazyka 
(tedy již ne korpus originálů a překladů, ale původních a tlumočených promluv) by 
byl žánrově ještě omezenější a na výstavbu náročnější. Jako příklad korpusu, který 
stojí na pomezí psaného a mluveného jazyka, můžeme uvést často využívaný korpus 
Europarl,12 obsahující přepisy projevů poslanců Evropského parlamentu.

Klíčovým kritériem pro reprezentativnost paralelního korpusu je kromě výběru 
původních děl (jako ostatně u všech korpusů) i výběr překladů. Pokud existuje ně-
kolik překladů téhož díla, který zvolit?13 Někteří vědci (např. Malmkjær, 1998) se 
domnívají, že pokud je v korpusu zahrnut pouze jeden překlad, výsledky zkoumání 
budou nutně ovlivněny idiolektem překladatele. Ovšem jakkoli je představa několika 
překladů téhož díla v paralelním korpusu lákavá,14 její realizace se sebou nese další 
problémy, od limitů paralelního zobrazení až po otázku zastarávání překladu (pokud 
od téhož díla existuje víc překladů, jsou zpravidla časově vzdáleny).

U malých jazyků, mezi které patří i čeština, navíc problém reprezentativnosti vy-
vstává ještě jiným způsobem. Je běžné a pochopitelné, že překladů z velkého do ma-
lého jazyka (např. z angličtiny do češtiny) se vydává mnohonásobně víc než naopak. 
A nejde jen o počet, ale také o typ a „kvalitu“ publikací. Zatímco z velkých jazyků se 
překládá prakticky cokoli, od vysoké literatury po nízkou, z malých jazyků se překlá-
dají převážně klasická díla a díla vysoké literatury (o obdobné situaci v italštině viz 
Zanettin, 2007, s. 289). Vytvořit reprezentativní obousměrný paralelní korpus (viz 3.3) 
malého a velkého jazyka tak může být velmi náročné.

3.2 VYUŽITÍ PARALELNÍHO kORPUSU

Přes všechny možné nedostatky nebo obtížně řešitelné problémy jsou paralelní kor-
pusy v translatologii i kontrastivní lingvistice zcela nenahraditelným zdrojem dat. 
V rámci translatologie se dokonce dá říct, že právě paralelní korpusy zprostředkovaly 
onen přechod od preskripce k deskripci (Baker, 1995, s. 231). Odhalují totiž skutečné 
problémy, se kterými se překladatelé setkávají, i jejich řešení, a tak představují nedo-
cenitelný zdroj informací pro začínající překladatele nebo studenty překladatelství. 
Také umožňují zkoumat normy překladu, jak se uplatňovaly v různých kulturních či 
historických kontextech. Nezastupitelnou roli mají i v odvětví strojového překladu, 
kde představují hlavní zdroj dat. Podle McEneryho — Xiaa — Tona (2006, s. 49) však 

11 http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/published/ranlp-V.pdf
12 http://www.statmt.org/europarl/
13 Korpus Kačenka (Parallel Corpus of English and Czech Texts) vytvořený na FF MU v Brně 

zahrnuje v případě dvou konkurenčních překladů téhož díla oba dva, a tím umožňuje dal-
ší typ translatologického výzkumu. Více informací na http://www.phil.muni.cz/angl/ka-
cenka/kachna.html. 

14 Jistou alternativu k paralelnímu korpusu s více překlady téhož díla, představuje např. pro-
jekt AV ČR a FF MU Kapradí, který zahrnuje knihovnu překladů raného anglického dra-
matu (např. Shakespearovy hry zde uživatel nalezne v mnoha překladech). Více informa-
cí na http://www.phil.muni.cz/kapradi/. 
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samy o sobě nejsou příliš vhodné pro výzkum rozdílů mezi jazyky, jelikož nelze zane-
dbat možný vliv překladového jazyka na výsledný text. Pro srovnání jazykových jevů 
ve více jazycích je tak vhodné doplnit zdroj dat i o vícejazyčný srovnatelný korpus, 
jenž je vlivu překladu ušetřen (viz 3.3.1).

Obecně řečeno jsou paralelní korpusy ideální pro výzkum toho, jak je myšlenka 
v jednom jazyce převedena do jazyka druhého — klíčovým slovem by zde byla pře-
devším ekvivalence. V případě takovýchto studií, kdy je hlavním cílem zjistit, jak se 
určitý jazykový jev projevuje v druhém jazyce, je však důležitý směr překladu (di-
rectionality). Paralelní korpusy, u jejichž textů není směr překladu uveden (např. není 
znám zdrojový jazyk, z něhož se překládalo), pro tento typ studií vhodné nejsou. Mo-
hou však zcela jistě posloužit zájemcům o překlad určitého slova či fráze.

V rámci korpusové translatologie se paralelní korpus uplatňuje i při výzkumu 
tzv. překladových univerzálií15 nebo překladového jazyka jako takového — ať už s cílem 
odhalit interferenci z cizího jazyka nebo poukázat na překladatelštinu16 (translationese). 
Zde je nutno upozornit na to, že klasický paralelní korpus je vhodný pouze pro zkou-
mání tzv. S-univerzálií (Chesterman, 2004, s. 8), které odrážejí to, jak překladatelé 
zacházejí se zdrojovým textem (např. potlačování repetitivnosti, explicitace textu, 
užití konvenčnějších kolokací). Pro výzkum T-univerzálií, tedy rysů, které se týkají 
toho, jak překladatelé pracují s cílovým textem a jazykem, je zapotřebí jednojazyčný 
srovnatelný korpus (viz dále).

3.3 SROVNATELNÝ kORPUS

3.3.1 DEFINICE A CHARAkTERISTIkA SROVNATELNÉHO kORPUSU

Srovnatelný korpus se tedy skládá z částí (subkorpusů), které byly sestaveny podle 
stejných kritérií výběru textů/vzorků, a jsou tak obdobně vyvážené a reprezenta-
tivní. Ačkoli v korpusové lingvistice se pod pojmem comparable corpus rozumí takřka 
vždy korpus vícejazyčný (tedy složený z obdobně sestavených subkorpusů v alespoň 
dvou různých jazycích), korpusová translatologie mnohem častěji pracuje se srovna-
telným korpusem jednojazyčným. Ani v jednom případě ale nejde o korpus originálů 
a jejich překladů; ten zde nazýváme korpusem paralelním.

Zatímco vícejazyčný srovnatelný korpus zahrnuje originální, původně psané 
texty ve více jazycích (nikoli tedy zdrojové texty a  jejich překlady), jednojazyčný 

15 Za překladové univerzálie jsou považovány rysy, které jsou společné všem překladům bez 
ohledu na zdrojový jazyk (nevznikají tedy interferencí, Baker, 1993, s. 243). V posledních 
letech však výzkumy naznačují, že se nejedná o jev univerzální, ale spíše o tendence pře-
kladového jazyka ovlivňované mnoha faktory, např. žánrem, ale i zdrojovým a cílovým ja-
zykem. 

16 Termín translationese představuje zpravidla souhrnné pejorativní označení takových rysů 
překladu, které v cílovém jazyce působí nepatřičně či nevhodně a jsou způsobeny přede-
vším nedostatečnou kompetencí překladatele. Na druhé straně termín interference větši-
nou odkazuje na ty rušivé rysy v cílovém textu, které vznikly především vlivem konkrét-
ního cizího jazyka.
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srovnatelný korpus lze rozdělit na dvě části: nepřekladovou a překladovou. Obsahuje 
tedy dva subkorpusy v témže jazyce, opět sestavené podle téhož klíče se srovnatelnou 
velikostí, reprezentativností a vyvážeností, jeden s texty původně psanými, nepřekla-
dovými (non-translated) a druhý s texty překladovými (translated). Subkorpus, příp. 
korpus přeložených textů se dnes někdy označuje za korpus překladový (translation/al).

Stejně jako u paralelního korpusu i pro srovnatelný korpus najdeme různé definice 
(kromě výše zmíněného rozlišení mezi vícejazyčným a jednojazyčným). Aijmer — Al-
tenberg (1996) a Granger (1996, s. 38) pro označení srovnatelného korpusu používali 
výraz paralelní, který např. Johansson (1998, s. 4) považoval za obecné označení, pod 
které se vešel dnešní paralelní korpus i oba typy korpusu srovnatelného. Baker (1995, 
s. 232) zase pojmem comparable corpus odkazuje pouze k jednojazyčnému, translato-
logickému korpusu, kdežto pro vícejazyčný srovnatelný používá termín multilingual. 
Tento způsob pojmenování však dnes přijímán není (viz Fernandes, 2006).

V dnešní době už význam termínu srovnatelný korpus tolik nekolísá (kromě aspektu 
vícejazyčnosti/jednojazyčnosti), ovšem jisté rozdíly přece jen najdeme. Zatímco 
Hunston (2002, s. 15) mezi srovnatelné korpusy zahrnuje i korpusy obsahující různé 
variety téhož jazyka (ne ve vztahu k překladovosti), např. International Corpus of Eng-
lish,17 který zahrnuje milion slov několika variet angličtiny, McEnery — Xiao — Tono 
(2006, s. 48) zastávají opačný názor a tento typ korpusu v rámci jednoho jazyka za srov-
natelný nepovažují. Argumentují tím, že všechny korpusy jakožto zdroj pro lingvistický 
výzkum jsou vždy vhodné pro komparativní výzkum, ať už jsou vícejazyčné nebo jed-
nojazyčné (např. v BNC lze zkoumat mluvený vs. psaný). Pro korpusy typu International 
Corpus of English tak raději volí termín komparativní (comparative). Vzhledem k tomu, že 
tento typ korpusu by jinak spadal do kategorie jednojazyčný srovnatelný korpus, kde je 
hlavním zástupcem korpus překladových a nepřekladových textů, má zavedení dalšího 
termínu patrně svůj význam. Nutno však říct, že jak korpus komparativní, tak kor-
pus jednojazyčný srovnatelný (translatologický) mají odlišné cílové uživatele, dokonce 
možná i disciplíny, takže by z kontextu mělo být i bez použití nového termínu patrné, 
o který druh jednojazyčného srovnatelného korpusu se jedná.

U srovnatelného korpusu musíme otázku reprezentativnosti chápat opět poněkud 
jinak než u korpusu obecného nebo paralelního. Zatímco pro paralelní korpus je zásadní 
spíše výběr díla a překladu a otázky s tím spojené, srovnatelný korpus je zcela závislý 
na uplatnění týchž kritérií výběru v obou či více subkorpusech. Vybrané texty, ať už 
úplné nebo vzorky, by měly patřit k témuž textovému typu, žánru či časovému období. 
Jejich srovnatelnost tak musí být chápana jako souhrn co možná nejvíce charakteristik, 
velikostí počínaje, žánrovým zařazením konče. V případě, že srovnatelný korpus není 
sestaven pečlivě, je zde riziko, že veškerá tvrzení z něj odvozená ztratí svou platnost.

3.3.2 VYUŽITÍ SROVNATELNÉHO kORPUSU

Jak již bylo řečeno výše, paralelní a srovnatelné korpusy mají nejen odlišné složení, 
ale především využití. Vícejazyčný srovnatelný korpus je ideálním zdrojem dat 
pro kontrastivní výzkum, neboť nehrozí vliv překladového jazyka. Svoje uplatnění 

17 http://ice-corpora.net/ice/
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ale nachází i v aplikované translatologii, především pak ve výuce překladatelů. Malé 
a vysoce specializované vícejazyčné srovnatelné korpusy mohou začínajícím překla-
datelům pomoci seznámit se s charakteristickými prvky žánru či odvětví a osvojit si 
terminologii, která může v mnoha případech působit na překladatele i v jeho rodné řeči 
jako cizí jazyk (Friedbichler — Friedbichler, 1997, podle McEnery — Xiao, 2012, s. 94).

Jednojazyčný srovnatelný korpus (translatologický, nikoli komparativní) je 
pak typickým specializovaným korpusem v korpusové translatologii. Slouží k ob-
jevování typických rysů překladového jazyka v porovnání s nepřekladovým a tvoří 
základ výzkumu T-univerzálií (např. tendence k simplifikaci, viz Chlumská — Rich-
terová, v tisku). Pro výzkum překladové a nepřekladové češtiny byl nedávno v Ústavu 
Českého národního korpusu vytvořen korpus Jerome,18 který splňuje kritéria jedno-
jazyčného srovnatelného korpusu. Zahrnuje dva subkorpusy — překladovou a ne-
překladovou češtinu, které se dále dělí podle textového typu na beletrii a odbornou li-
teraturu. Obsahuje přes 85 milionů pozic (vč. interpunkce) a je určen jak pro výzkum 
překladové češtiny obecně (tedy její reálné podoby vč. převahy textů přeložených 
z angličtiny), tak i pro výzkum T-univerzálií (pro tyto účely je v rámci korpusu Je-
rome vytvořen subkorpus vyvážený podle zdrojového jazyka, aby se zamezilo možné 
interferenci z angličtiny, jež jinak v korpusu Jerome převažuje).

3.4 RECIPROČNÍ kORPUS

Posledním typem korpusu, který v sobě svým způsobem kombinuje jak paralelní, tak 
srovnatelný korpus, je korpus reciproční (reciprocal) (Zanettin, 2011, s. 21). Ten mů-
žeme charakterizovat jako paralelní korpus, v němž jsou rovnoměrně zastoupeny 
oba směry překladu, jedná se tedy o zvláštní typ obousměrného paralelního korpusu 
(bi-directional parallel corpus). Reciproční korpusy bývají zpravidla jen dvojjazyčné 
(např. již zmiňovaný Johanssonův English Norwegian Parallel Corpus19), neboť shro-
máždit stejný počet překladů z a do jednoho jazyka (zvlášť malého) je nesnadný úkol. 
Reciproční korpus tak obsahuje originály jazyka A, překlady do jazyka B, originály 
v jazyce B a překlady do jazyka A o stejném počtu a pokud možno i srovnatelném cha-
rakteru. Umožňuje tak výzkum jak paralelní (oběma směry), tak srovnatelný (origi-
nály A a B, překlady A a B, příp. i originály A a překlady A).

Mnozí však namítají (např. Zanettin, 2011, s. 21), že tato srovnatelnost je pouze 
zdánlivá, neboť nesplňuje základní požadavek srovnatelného korpusu, totiž uplat-
nění stejných kritérií pro výběr textů, jejich žánrové zařazení apod. Jediným krité-
riem takto srovnatelného korpusu (např. originály A a B) je totiž jen skutečnost, že 
jde o zdrojové texty. Řešením této výhrady by však mohl být opačný výchozí postup — 
pečlivé sestavení srovnatelného korpusu originálů v obou jazycích, u nichž víme, že 
existují překlady do daného jazyka, a následné doplnění těchto překladů do korpusu. 
V každém případě je reciproční korpus zajímavým řešením pro translatology, kteří 
zkoumají překladové univerzálie, umožňuje totiž pátrat jak po S-univerzáliích, tak 
T-univerzáliích.

18 http://korpus.cz/jerome.php 
19 https://www.hf.uio.no/ilos/english/services/omc/enpc/
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4. ZÁVĚR

Jak je z tohoto přehledu patrné, v korpusovém výzkumu v rámci jakékoli disciplíny 
je třeba pečlivě rozlišovat mezi typy korpusů, a to nejen z hlediska jejich srozumitel-
ného pojmenování a všeobecně akceptované terminologie, ale především kvůli jejich 
využití. Ačkoli kontrastivní lingvistika a translatologie bezesporu mnohé korpusové 
zdroje sdílejí, požadavky těchto dvou oborů a jejich výzkumné oblasti jsou přece jen 
poněkud odlišné a vyžadují specifický přístup.

Paralelní korpusy představují ideální zdroj dat pro výzkum překladu a dobrý vý-
chozí bod pro výzkum kontrastivní. Naopak vícejazyčné srovnatelné korpusy samy 
o sobě o překladu nic nevypovídají, ovšem ve výuce překladatelů najít uplatnění mo-
hou. V kontrastivní lingvistice pak představují výborný doplňující materiál k para-
lelním korpusům, jejichž zjištění mohou korigovat a upřesňovat. Ideálním korpusem 
pro obě disciplíny, kontrastivní lingvistiku i korpusovou translatologii, by pak mohl 
být pečlivě sestavený korpus reciproční, jenž v sobě kombinuje výhody paralelního 
i srovnatelného korpusu. Stejně tak lze samozřejmě využít samostatně obou typů 
korpusu tam, kde reciproční korpus není k dispozici.

Jednojazyčný srovnatelný korpus složený z korpusu překladového a nepřeklado-
vého pak představuje specifický druh korpusu, jenž se uplatňuje především v kor-
pusové translatologii a umožňuje analyzovat překladový jazyk nikoli ve vztahu ke 
zdrojovým textům, nýbrž k textům referenčním, nepřekladovým.
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International Corpus of English. Více informací 
na http://ice-corpora.net/ice/.

Korpus Jerome, ÚČNK FF UK, Praha. Více 
informací na http://ucnk.ff.cuni.cz/jerome.
php.

Korpus Kačenka (Parallel Corpus of English and 
Czech Texts), FF MU, Brno. Více informací 
na http://www.phil.muni.cz/angl/kacenka/
kachna.html.
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Paralelní korpus InterCorp, Ústav Českého 
národního korpusu FF UK, Praha. Dostupný 
na http://www.korpus.cz/intercorp.

Prague Czech-English Dependency Treebank 
2.0, Ústav formální a aplikované lingvistiky 
MFF UK, Praha. Více informací na http://ufal.
mff.cuni.cz/pcedt2.0/.

Projekt Kapradí, FF MU a AV ČR. Více informací 
na http://www.phil.muni.cz/kapradi/.

Projekt OPUS. Více informací na http://stp.
lingfil.uu.se/~joerg/published/ranlp-V.pdf.

The English-Norwegian Parallel Corpus, 
University of Oslo, Oslo. Více informací na 
https://www.hf.uio.no/ilos/english/services/
omc/enpc/.
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