Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

Možnosti vyučovania slovenského jazyka v kontexte
súčasných informačno-komunikačných technológií
Mária Šimková
Anotácia
V príspevku sú sumarizované možnosti využitia textových a jazykových zdrojov Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV na vyučovaní slovenského jazyka. V názorných ukážkach sú predstavené základné postupy pri vyhľadávaní jazykových prostriedkov a usporadúvaní získaného materiálu. Učitelia môžu využiť uvedené zdroje na tvorbu cvičení a sprostredkovanie poznatkov o jazyku aj priamo na
hodinách v rámci interaktívnej práce s elektronickými databázami.
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Zmeny v spoločnosti a ani v školstve sa nedejú vo veľkých skokoch, ale pri spomínaní na 100 rokov
vyučovania slovenského jazyka môžeme konštatovať, že sa za ten čas odohralo veľa zmien: napríklad
vtedy používanú bridlicovú tabuľku, griflík a šlabikár dnes vystriedali tablety, elektronické knižnice
a internet. Slovenčina, proti ktorej a za ktorú sa na začiatku minulého storočia rôznymi spôsobmi bojovalo, je na začiatku nového storočia plne funkčným a samostatným európskym jazykom vrátane počítačového a korpusového spracovania a zapracúvania do nástrojov strojového prekladu. Jej výskum
v tejto oblasti však nie je na Slovensku systematicky podporovaný v takom rozsahu ako výskum a počítačové spracovanie niektorých iných jazykov v Európe (porov. Šimková a kol. 2012).
Rozvoj počítačových nástrojov a technológií vo všeobecnosti ovplyvňuje možnosti vyučovania rôznych
predmetov a rozvoj jazykových technológií osobitne má svoj vplyv aj na metódy vyučovania slovenského jazyka ako materinského i ako cudzieho jazyka. Komenského „škola hrou“ má dnes podobu rôznych
inovatívnych metód a využívanie informačno-komunikačných a jazykových technológií vo vyučovacom procese sa stáva nevyhnutnou súčasťou prípravy mladej generácie na uplatnenie sa na perspektívnych pracovných pozíciách. Aj prenos vedeckých poznatkov do praxe sa uskutočňuje iným spôsobom
ako v (ešte nie takej dávnej) minulosti, keď pracovníci Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra mali významný
podiel na tvorbe učebníc a výsledkami svojich výskumov ovplyvňovali celkový prístup k jazyku (napríklad štrukturalistický prístup, komunikačný prístup). V súčasnosti si používatelia jazyka, bežní záujemcovia i profesionálni pracovníci, môžu nájsť množstvo informácií o jazyku priamo na internete:
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z jednotlivých pracovísk Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra sú k dispozícii on-line dostupné elektronické slovníky vrátane kodifikačných príručiek (http://slovniky.juls.savba.sk), najčastejšie otázky a odpovede v jazykovej poradni (https://jazykovaporadna.sme.sk), elektronické verzie starších výkladových
slovníkov, počnúc A. Bernolákom, elektronické verzie monografií, časopisov (http://korpus.sk/dicts.
html) či Slovenská terminologická databáza ako hlavná súčasť terminologického portálu (https://terminologickyportal.sk).
Od r. 2002 sa v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave buduje s podporou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Slovenský národný korpus (http://korpus.
juls.savba.sk) ako rozsiahla elektronická databáza textov písaných v slovenskom jazyku. Hlavný korpus obsahuje jednotne spracované texty rôznych štýlov a žánrov napísané a publikované od r. 1955 po
súčasnosť. Texty sú doplnené podrobnou bibliografickou a štýlovo-žánrovou anotáciou, každé slovo
má aj morfologickú anotáciu (informáciu o rode, čísle, páde a pod. podľa príslušného slovného druhu).
Tvorcovia Slovenského národného korpusu sa od začiatku zameriavajú na viacero jeho využití:
• jazykovedný výskum a využitie v ďalších (nielen humanitných) vedách,
• počítačové spracovanie prirodzeného jazyka,
• vyučovanie slovenského jazyka ako materinského i ako cudzieho jazyka.
Veľké objemy textov a jazykových informácií, ktoré sú spracované v elektronických textových a jazykových databázach Slovenského národného korpusu, sú bezplatne dostupné na vyhľadávanie jazykových
javov a môžu byť dobrou pomôckou pre učiteľov na prípravu cvičení a na sprostredkúvanie poznatkov
o jazyku interaktívnou formou priamo na hodinách. Možnosti takéhoto využitia korpusových zdrojov
v školskej praxi sa nachádzajú vo viacerých už publikovaných príspevkoch (porov. zoznam literatúry)
a sú predmetom aj nasledujúcich ukážok praktickej práce s korpusovým materiálom.
Na vyhľadávanie v zdrojoch Slovenského národného korpusu (SNK) sa používa vyhľadávací nástroj
NoSketch Engine ako nekomerčná, limitovaná verzia komerčného nástroja Sketch Engine (https://
www.sketchengine.co.uk/). Využívanie zdrojov SNK v tomto nástroji je podmienené registráciou: po
vyplnení webového formulára (http://korpus.sk/usage.html) sa vygenerujú Podmienky používania
Slovenského národného korpusu, súhlas s ich dodržiavaním je potrebné vyjadriť podpisom a podpísaný dokument doručiť poštou alebo osobne na adresu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (Panská
26, 811 01 Bratislava 1). Následne dostane záujemca vlastné prihlasovacie meno a heslo.
Po prihlásení sa na adrese http://bonito.korpus.sk je možné začať pracovať so zdrojmi SNK (porov.
obr. č. 1 a 2).
Používateľ uvidí v hornom riadku svoje priezvisko a meno, názov korpusu, ktorý je prednastavený,
v ďalšej položke je odkaz na podrobnejšie informácie o type a zložení daného korpusu a napokon rozsah korpusu. Korpus prim-8.0-public-sane (primárny korpus vo verzii 8, verejne prístupný v podobe
bez textov s nekorektnou alebo žiadnou diakritikou a niektorých ďalších textov) má objem takmer 1,4
miliardy textových jednotiek (pozícií), t. j. slov, číslic, interpunkčných znamienok a pod. Ide o všetky
výskyty všetkých jednotiek, ktoré sa nachádzajú v textoch spracovaných v uvedenom korpuse.
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Obr. 1 Vstup do vyhľadávania v Slovenskom národnom korpuse

Po kliknutí dovnútra prvého okienka sa otvorí ponuka s možnosťou výberu niektorého z podkorpusov hlavného korpusu verzie 8 vytvoreného na základe štýlu (podkorpus umeleckých textov – img,
podkorpus odborných textov – prf, podkorpus publicistických textov – inf), s možnosťou nastavenia
webového, špecializovaného, nárečového alebo iného korpusu. Ponuka konkrétneho typu korpusov sa
otvorí kliknutím na trojuholníček pred názvom skupiny:

Obr. 2 Ponuka korpusov a podkorpusov SNK

Podrobnejšie informácie o všetkých korpusoch SNK sú rozpísané v tabuľke na adrese http://korpus.
sk/structure1.html.
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Za pokynom Jednoduché hľadanie môžeme zapísať do vyhľadávacieho okienka slovo, ktoré chceme
nájsť. Ak napíšeme slovo v základnom tvare (teda ako lemu – neurčitok slovesa, 1. pád jednotného čísla podstatného mena a pod.), vyhľadajú sa kontexty s výskytmi tohto slova vo všetkých jeho tvaroch
rovnako, ako keď zapíšeme základný tvar slova do prvého riadka v Typoch hľadania – do riadka Lema.
Ak zapíšeme do Jednoduchého hľadania konkrétny slovný tvar, vyhľadajú sa iba kontexty s výskytmi daného slovného tvaru rovnako, ako keď zapíšeme slovný tvar do tretieho riadka v Typoch hľadania – do riadka Slovný tvar. Pri práci s vyhľadávacími nástrojmi je potrebné vedieť, čo ideme hľadať,
ako to zapísať a kam to zapísať. Po zapísaní slova dobrý do riadka Jednoduché hľadanie alebo do riadka
Lema sa vyhľadajú kontexty všetkých výskytov všetkých tvarov prídavného mena dobrý v korpuse prim-8.0-public-sane:

Obr. 3 Konkordancia (výpis krátkych kontextov) všetkých tvarov prídavného mena dobrý
so zobrazením rozšíreného kontextu príkladu č. 19 – rozšírený kontext sa zobrazí po kliknutí na hľadané
slovo v strede vybraného riadka

Vo vrchnom riadku sa nachádzajú údaje o absolútnej frekvencii a prepočítaných frekvenciách slova
dobrý v danom korpuse. Kliknutím na informáciu v stĺpci vyznačenom modrou farbou sa zobrazí
podrobná bibliografická a štýlovo-žánrová informácia o príslušnom kontexte. Pri každom tvare prídavného mena dobrý sa sivou farbou zobrazuje jeho lema, teda základný tvar, podľa ktorého sme hľadali.
Ak by nebola pri ohybných slovách v korpuse doplnená lema a chceli by sme vyhľadať všetky tvary prídavného mena dobrý postupným vypisovaním do okienka určeného na hľadanie slovného tvaru, museli
by sme zapísať množstvo slov: mužský rod životný + mužský rod neživotný + ženský rod + stredný rod,
všetky rody v 6 pádoch v jednotnom a množnom čísle a všetky tieto tvary ako základné formy, formy 2.
stupňa a formy 3. stupňa. Spolu 144 tvarov.
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Na ľavej strane sa po zobrazení konkordancie ukáže ponuka možností práce s vyhľadaným materiálom:
napr. možnosti zobrazenia tak, že hľadané kľúčové slovo (KWIC) nebude uprostred neúplného kontextu, ale sa zobrazia celé vety s týmto slovom, ktoré si môžeme uložiť do osobitného súboru a použiť priamo v jazykových cvičeniach; rôzne spôsoby triedenia, filtrovania či vypočítania frekvenčných údajov.

Obr. 4 Frekvencie jednotlivých tvarov prídavného mena dobrý (kliknutím na P na začiatku riadka
sa zobrazia kontexty obsahujúce len príslušný tvar; kliknutím na N na začiatku riadka sa zobrazia kontexty obsahujúce
všetky tvary s výnimkou toho, ktorý bol v príslušnom riadku)
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Okrem jednojazyčného hlavného korpusu slovenských textov sú súčasťou SNK aj paralelné korpusy
(http://korpus.sk/par.html), v ktorých sa nachádzajú rovnaké texty v dvoch jazykoch: v jazyku originálu a prekladu alebo v dvoch prekladoch z tretieho jazyka. Paralelných korpusov sa v celku SNK aktuálne nachádza 9: slovensko-anglický, slovensko-bulharský, slovensko-český, slovensko-francúzsky,
slovensko-latinský, slovensko-maďarský, slovensko-nemecký, slovensko-rumunský a slovensko-ruský
paralelný korpus.

Obr. 5 Ukážka zo slovensko-nemeckého paralelného korpusu – v slovenskej časti sú vyhľadané kontexty
s výskytmi lemy dobrý, v nemeckej časti sú spárované vety, v ktorých by sa mal nachádzať príslušný ekvivalent

Osobitnými súčasťami SNK sú
• Slovenský hovorený korpus (http://korpus.sk/shk.html), v ktorom sa nachádzajú prepisy zvukových záznamov spontánnych a polospontánnych rečových prehovorov v štandardnej slovenčine
spolu s možnosťou vypočutia si príslušnej repliky,
• Korpus nárečí SNK (http://korpus.sk/dialect.html), v ktorom sa nachádzajú korpusovo spracované už publikované prepisy alebo transkripcie nárečových prehovorov,
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•

Archív nárečí SNK (http://korpus.sk/dialect_recordings.html) obsahujúci originálne zvukové záznamy autentických nárečových prehovorov a súvisiace zdroje,
• Historický korpus slovenčiny (http://korpus.sk/hks.html) obsahujúci pôvodné pramenné materiály.
Uvedené zdroje sú dobre využiteľné pri výučbe príslušných tém.

Obr. 6 Ukážka z Korpusu nárečí SNK – keďže nárečové texty nie sú lematizované (pri slovných tvaroch
nie sú doplnené ich základné tvary vzhľadom na špecifiká slov v rôznych nárečiach), využili sme hľadanie pomocou
kombinácie zástupných znakov .* (bližšie porov. http://korpus.sk/usage.html#metaznaky)

Na lepšie oboznámenie sa s možnosťami cieleného využitia zdrojov Slovenského národného korpusu
je možné absolvovať praktický seminár (http://korpus.sk/lectures_workshops.html), ktorý po dohode
so záujemcami prebieha v priestoroch SNK JÚĽŠ SAV alebo v príslušnej škole či na inom pracovisku.
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