
Zpracování žákovských 
textů v nástroji TEITOK
Současný stav a výhled do 
budoucna

Ústav teoretické a komputační lingvistiky | 
Ústav bohemistických studií

Ostrava, 25. ledna 2023

Alexandr Rosen
Adrian Jan Zasina



Obsah

▪ Terminologické poznámky

▪ Žákovské korpusy v ČR

▪CzeSL-SGT

▪ TEITOK

▪Otázky k diskusi



Terminologické poznámky

▪ akviziční korpus 

▪ žákovský korpus

▪ atriční korpus (krajanský)

▪ pedagogický korpus

Baker, Hardie, & McEnery (2006, s. 128)

Šormová & Šebesta (Eds.). (2019, s. 12–13)



Terminologické poznámky

▪ žákovské texty ≈ žákovská data

▪ žák (ang. learner) - "označení jinojazyčného mluvčího
učícího se cizí/druhý jazyk (L2)"

Škodová (2012, s. 127)



Žákovské korpusy v ČR

▪CzeSL
✓ CzeSL-man, CzeSL-plain, CzeSL-SGT, CzeSL-SGT-basic,

CzeSL-multimodální korpus

▪ Korpus arabských studentů češtiny (Univerzita Ajn Šams, Káhira)

▪PoLKo (UK a Varšavská univerzita)

▪STANAG (Univerzita obrany)

▪VESPA_CZ (UK)

▪ LINDSEI_CZ (UK)



CzeSL-SGT

▪ typ: psaný

▪ velikost: 1,2 mil. pozic

▪ lemmatizace: ano

▪morfologické značky: ano

▪ rok vydání: 2014



CzeSL-SGT – problematické otázky

▪ Jazyková vyváženost (L1) ▪Popis jazykové úrovně

Jazyk Frekvence

1. ruština 684 248

2. čínština 61 974

3. polština 59 388

4. ukrajinština 49 436

5. korejština 27 198

6. japonština 26 170

7. angličtina 26 058

8. němčina 25 524

9. kazachština 25 166

10. vietnamština 16 859

Úroveň Frekvence

1. A1 684 248

2. A2 61 974

3. B1 59 388

4. B2 49 436

5. A2+ 27 198

6. A1+ 26 170

7. C1 26 058

8. C2 25 524

9. b1 25 166



CzeSL-SGT – metadata

▪ informace o respondentech

▪ informace o textech

König et al. (2022, s. 78)



CzeSL-SGT – systematizace



CzeSL-SGT – anonymizace

▪ anonymizace citlivých údajů 
→ pseudonymizace

▪ nahrazování křestních jmen: 
→ Adam, → Eva

▪ co jména genderově 
neutrální? (Saša, Míša, 
Nikola atd.)

▪PoLKo – systematizovaný 
návrh pseudonymizace



TEITOK

• Nástroj na prohlížení, tvorbu a editaci korpusů
• TEI + TOK =

TEI – textová anotace podle Text Encoding Initiative
TOK – tokenizace textu pro lingvistickou anotaci a hledání v korpusu

• Vše přes webový prohlížeč
• Korpusy: referenční, diachronní, mluvené, akviziční, paralelní, slovníky
• Autor: Maarten Jansen, ÚFAL MFF UK

• http://www.teitok.org (Janssen 2016)
• http://lindat.mff.cuni.cz/services/teitok/
• http://utkl.ff.cuni.cz/teitok/
• https://ufal.mff.cuni.cz/~sevcikova/2019/docs/MaartenJanssen.pdf

http://www.teitok.org/
http://lindat.mff.cuni.cz/services/teitok/
http://utkl.ff.cuni.cz/teitok/
https://ufal.mff.cuni.cz/~sevcikova/2019/docs/MaartenJanssen.pdf


• TEITOK spravuje všechny podoby textu:

• zdroj (nahrávku, faksimile)

• přepis (anotovaný text, včetně stand-off anotace) – TEI XML

• metadata – v záhlaví dokumentu s anotovaným textem

• „vertikálu“ – tabulka co token to řádek, token a jeho atributy ve sloupcích

• prohledávatelný  korpus – databáze Corpus Workbench / Manatee

• Z jednoho webového rozhraní lze:

• všechny tyto podoby prohledávat, prohlížet, vytvářet a editovat

• skoro vše nastavit, parametrizovat, přizpůsobit (anotaci, zobrazení)

• spouštět nástroje na zpracování textu (typicky anotaci)

• Hotový korpus lze prohledávat v TEITOKu i v KonTextu



• Vždy zachován vztah: zdroj – anotovaný text – konkordance

• z konkordance lze přejít k anotovanému textu a faksimile

• Korpus může být „živý“: 

• lze ho rozšiřovat o nové texty

• texty lze editovat, doplňovat o další anotaci

• opravy v textech se promítají do korpusu



TEITOK pro informatika

• PHP skripty operují na daném XML souboru nebo CQP korpusu

• Vizualizace XML pomocí CSS

• Místo Xquery kompilace do CWB, odkazy do XML na znakové pozice

• Výsledky hledání v CWB přes odkazy ve fragmentech XML 



Typický postup:

1. Načtení existujících textů, skenů nebo nahrávek

2. Ruční nebo automatický přepis

3. Ruční opravy a anotace, doplnění metadat

4. Automatická anotace pomocí nástrojů dostupných on-line:

• lingvistická (hranice slov a vět, morfologie, syntax)

• chybová (cílová hypotéza, klasifikace chyb)

• …

5. Vytvoření korpusu

6. Hledání v korpusu podle nejrůznějších kritérií

7. Výsledky hledání i v původním zdroji (skenu, nahrávce)
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Otázky k diskusi 

1. Jaké jsou možnosti pokrytí dalších L1?

2. Jakým způsobem ošetřit jazykovou úroveň?

3. Jak pseudonymizovat citlivé údaje? 
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