vz!ahu k národnému jazyku, "o zárove# predpokladá pestovanie pozitívneho
vz!ahu k spisovnému jazyku (Findra, 2001, s. 93). Cie$om i v%sledkom by mala
by! schopnos! ob"ana tvori! diferencované texty vzh$adom na &pecifiká komunika"n%ch sfér a komunika"n%ch situácií. Vypl%va z toho kvalitatívna rovnocennos! jednotliv%ch variet, ktorá nie je závislá od ich teritoriálneho roz&írenia
a funk"nej diferenciácie.
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Metadáta v Slovenskom hovorenom korpuse
Katarína Gajdo&ová
Slovensk% národn% korpus,
Jazykovedn% ústav ). 'túra Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu ). 'túra
SAV v Bratislave (*alej SNK) poskytuje svojim pou(ívate$om predov&etk%m
databázu písan%ch textov (http://korpus.juls.savba.sk), momentálne v rozsahu
339 miliónov tokenov – textov%ch jednotiek. Sú"asne s mnoh%mi in%mi aktivitami sa v oddelení SNK za"ína utvára! hovoren% korpus sloven"iny. Cie$om
projektu Slovenského hovoreného korpusu (*alej SHK) je prinies! pou(ívate$om
SNK dostato"ne rozsiahly materiál na v%skum hovorenej podoby sloven"iny.
Jadrom korpusu budú spontánne nahrávky z celého územia Slovenska.
V na&om príspevku sa zameriame na metadáta pripravovaného hovoreného
korpusu sloven"iny a porovnáme ich s in%mi podobne zameran%mi projektmi.
V%chodiskom metadát navrhovan%ch v SHK sú klasické sociolingvistické parametre, av&ak vzh$adom na &pecifiká pripravovaného projektu a jeho ciele
obsahujú niektoré osobitné údaje.
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V roku 1963 sa na Slovensku za"al a v roku 1965 dokon"il v%skum, ktor%
poznáme pod názvom Hovorená podoba spisovnej sloven"iny. V%skum bol
zameran% na jazyk miest Slovenska a uskuto"#oval sa formou nahrávania na
kotú"ové magnetofónové pásky a dotazníka distribuovaného medzi respondentov tam, kde sa nahrávky realizovali. Cel% projekt bol zastre&en% Slovensk%m
jazykovedn%m zdru(ením (dne&ná Slovenská jazykovedná spolo"nos! pri SAV)
na "ele s Eugenom Paulinym. V%chodiská, ciele a ich naplnenie bilancovala
rovnomenná konferencia z roku 1965. Písomné materiály z nej boli prístupné
len interne v rámci Zdru(enia a po viac ako 40 rokoch boli oficiálne vydané
tla"ou v roku 2007 (Hovorená podoba spisovnej sloven"iny, 2007).
Ke*(e projekt bol zameran% na mapovanie hovorenej podoby spisovnej
sloven"iny v mestách, aj jeho metódy odrá(ali tento cie$. Okrem informácií
o respondentovi zaznamenávali explorátori aj informácie o meste, v ktorom sa
robili nahrávky. Metadáta spojené s v%skumom hovorenej podoby spisovnej
sloven"iny mô(eme zaradi! do &tyroch skupín (Matej"ík, 2007, s. 25):
1) Informácie o respondentovi:
a) vek: 30 – 40 rokov – táto hranica bola stanovená z jednoduchého
dôvodu: „V tomto veku je !lovek najviac jazykovo ustálen"“ (Matej"ík, tam(e);
b) vzdelanie a ne/záväznos! pou(ívania spisovného jazyka:
! základné vzdelanie – nepovinné pou(ívanie spisovného jazyka;
respondentmi boli továrenskí robotníci, predava"ky v obchodoch,
údr(bári, kaderní"ky, upratova"ky, zamestnanci komunálnych
slu(ieb;
! stredné vzdelanie (maturita) – pasívny kontakt so spisovn%m
jazykom; medzi respondentov boli vybraní pracovníci v administratíve, zdravotníctve a &kolstve;
! vy&&ie vzdelanie (maturita alebo vysoká &kola) – povinné pou(ívanie spisovného jazyka na pracovisku; vybraní respondenti
vykonávali povolania ako lekári, umelci, redaktori, in(inieri,
u"itelia a právnici.
2) Informácie o meste (mieste uskuto!nenia zvukov"ch záznamov):
a) údaje o starobylosti mesta,
b) údaje o hospodárskom (zvä"&a priemyselnom) rozvoji,
c) údaje o vzraste obyvate$stva za posledn%ch 20 rokov, údaje o príleve $udí z okolit%ch i vzdialenej&ích území a podobne.
3) Inventarizácia (nielen) jazykov"ch javov mesta:
a) údaje o sociálnom zlo(ení obyvate$stva,
b) údaje o jazykov%ch oblastiach $udí dochádzajúcich za prácou do
mesta a odchádzajúcich za prácou z mesta,
c) historické údaje o kolonizácii mesta,
d) údaje o profesiách obyvate$ov mesta v minulosti a sú"asnosti,
e) údaje o sociálnych vrstvách mesta,
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f) údaje o hláskosloví (jeho inventári v meste), lexike, morfológii,
syntaxi,
g) údaje o skupinách jazykov%ch javov (napr. v%slovnos! hlások ä, #),
h) príp. údaje o jednom jave (v%slovnos! hlásky # vo v&etk%ch pozíciách).
4) Informácie o prejave. Ka(d% respondent musel rozpráva! plynule alebo
prostredníctvom odpovedí na otázky na dve témy. Prvá – povinná – téma bola
spolo"ensky záväzná. Druhá téma bola $ubovo$ná. V%povede respondenta
o oboch témach trvali spolu 20 minút.
+iaden in% spomenutému v%skumu podobn% komplexn% projekt sa na Slovensku dodnes nerealizoval. V zahrani"í sú hovorené korpusy jednotliv%ch jazykov známe u( celé desa!ro"ia. Z mnoh%ch spomenieme v%berovo len &tyri,
pri"om sa v rámci témy ná&ho príspevku sústredíme na ich metadáta.
Britsk% národn% korpus (http://www.natcorp.ox.ac.uk/) obsahuje 90 % písan%ch textov a 10 % textov je hovoren%ch. 'truktúru hovorenej "asti Britského
národného korpusu tvoria nahrávky formálnych obchodn%ch a vládnych stretnutí, ktoré sa realizovali priamo v rádiách alebo sa prezentovali v rádiách
prostredníctvom telefonick%ch rozhovorov ú"astníkov diskusií. Respondenti
boli delení vyvá(ene na základe veku, bydliska, sociálneho postavenia.
,esk% národn% korpus ponúka v sú"asnosti tri hovorené korpusy "e&tiny:
Pra(sk% hovoren% korpus, Brniansky hovoren% korpus a korpus ORAL2006
(v&etky dostupné na www.korpus.cz). 'truktúra metadát Pra(ského hovoreného
korpusu a Brnianskeho hovoreného korpusu je toto(ná. Skladá sa z kategórií:
a) pohlavie: mu( – (ena;
b) vek: mlad&í (nad 20 rokov) – star&í (nad 35 rokov);
c) vzdelanie: ni(&ie (Z', maturita) – vy&&ie (vysoko&kolské);
d) situácia, v ktorej bola nahrávka realizovaná: formálna (riaden% rozhovor)
– neformálna (spontánne prehovory).
Dôvodom na zvolenie t%chto kategórií bola jednoduchos! spracovávania dát
pre vyh$adávanie prostredníctvom korpusového mana(éra Manatee s klientom
Bonito a mo(nos! zdanlivej vyvá(enosti korpusov (k zlo(itosti v%po"tov porovnávajúcich konkrétny jazykov% jav alebo prostriedok pri nerovnakom naplnení záznamov v jednotliv%ch kategóriách porov. Esvan, 2006, s. 97).
V sú"asnosti najaktuálnej&í hovoren% korpus "e&tiny – ORAL2006 – mierne
modifikuje sociolingvistické parametre zaznamenávané v predchádzajúcich
hovoren%ch korpusoch "e&tiny. Tvoria ho kategórie:
a) pohlavie: mu( – (ena,
b) vek: do 35 rokov – nad 35 rokov,
c) vzdelanie: základné – stredo&kolské – vysoko&kolské (aj za"até).
Pridané informácie o respondentoch sú:
a) presn% vek,
b) vzdelanie,
c) náre"ová oblas!, v ktorej respondent (il v detstve.

117

V&etky nahrávky, ktoré tvoria hovoren% korpus ORAL2006, vznikli nahrávaním spontánnych prejavov respondentov, sú teda neformálne a na rozdiel od
predchádzajúcich korpusov sa tvorcovia ORAL2006 sna(ia dokumentova! celé
územie ,R.
Korpus DIALOG (http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=DIALOG)
je "esk%m korpusom verejn%ch záznamov televíznych relácií, ktoré sa realizovali ako rozhovory, debaty, polemiky, diskusie, talkshow so známymi osobami
spolo"enského (ivota. Korpus tvoria prepisy nahrávok, ktoré sa spracúvajú v Ústave pro jazyk "esk% AV,R v Prahe s technickou spoluprácou Ústavu formálnej
a aplikovanej lingvistiky MFF UK v Prahe. Zo sociolingvistického h$adiska sa
v korpuse DIALOG uvádzajú len tieto informácie:
a) meno ú"astníka diskusie,
b) pohlavie (dop-#ané do hovoreného korpusu technicky, "o pri niektor%ch
menách typu Jank. nie je presné),
c) ú"astník diskusie – moderátor,
d) funkcia hovoriaceho ("o má napísané v titulku ved$a svojho mena na
obrazovke, ako bol predstaven%).
Metadáta v SHK
Koncepcia pripravovaného hovoreného korpusu sloven"iny po"íta s roz&írením tradi"n%ch sociolingvistick%ch parametrov o niektoré pre v%skum v%znamné zlo(ky "i ich "asti.
Skupinu demografick!ch faktorov tvorí delenie respondentov pod$a pohlavia (mu( – (ena). /al&ou zlo(kou je vek ú"astníkov rozhovoru. Na rozdiel od in%ch
korpusov, najmä "esk%ch, sme zvolili bohat&ie &kálovanie vekov%ch skupín:
a) 20 – 30;
b) 31 – 40;
c) 41 – 50;
d) 51 – 60;
e) 61 – 70;
f) 71 – 80.
Podrobnej&ia diferenciácia vekov%ch kategórií je pre v%skum v%skytu
niektor%ch javov v hovoren%ch prejavoch potrebná, na základe mnoh%ch lingvistick%ch ohlasov priam nevyhnutná (porov. napr. Esvan, 2006, s. 96 – 99).
Realizácia takéhoto triedenia nie je o ni" náro"nej&ia ako iná, no nesie v sebe
v kombinácii s in%mi zlo(kami sociolingvistick%ch informácií vä"&í potenciál
v%povednej hodnoty, na druhej strane v&ak aj vä"&ie nároky pri technickom
spracovaní anal%z.
Kategóriu vzdelanie delíme na 4 skupiny:
a) vysoko&kolské,
b) stredo&kolské,
c) odborné,
d) ni(&ie.
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Na základe skúseností z in%ch sondá(nych v%skumov sa nazdávame, (e
osobitnú v%povednú hodnotu má okrem tradi"ného "lenenia na ni(&ie, stredo&kolské a vysoko&kolské vzdelanie aj polo(ka odborné vzdelanie. Do nej patria
respondenti s u"#ovsk%m vzdelaním alebo stredo&kolsk%m vzdelaním bez maturity.
Geografická zlo"ka metadát má tri "asti:
a) miesto narodenia,
b) miesto najdlh&ieho pobytu,
c) miesto sú"asného pobytu.
V&etky tri údaje sú pre lingvistick% v%skum dôle(ité, ke*(e v prejave respondenta sa mô(e odrazi! náre"ovej oblasti jeho najdlh&ieho pôsobiska, v prípade s!ahovania aj mie&anie dialektov rôznych oblastí jeho pohybu. Sú"as!ou
sociolingvistick%ch údajov bude aj informácia o ne/aktívnom pou(ívaní konkrétneho náre"ia respondentom.
Z h$adiska získavania materiálu bude zaujímavá aj informácia o respondentoch, ktorí majú slovenskú &tátnu (príp. národnú) príslu&nos!, ale ich materinsk%m
jazykom nemusí by! sloven"ina napriek tomu, (e ju ovládajú. Rovnako to mô(u
by! respondenti, ktorí sú prirodzene bilingválni.
Na v%slovnos! a re"ov% prejav hovoriaceho mô(e do istej miery vpl%va! aj
ovládanie cudzieho jazyka, príp. viacer%ch cudzích jazykov. Preto bude jednou
z polo(iek metadát hovoreného korpusu sloven"iny aj tento údaj, ako aj informácia o prípadnom dlh&om pobyte respondenta v zahrani"í.
Medzi *al&ie zlo(ky metadát patrí informácia o mieste získania nahrávky,
ako aj spresnenie t%kajúce sa prostredia, kde nahrávka vznikla (napr. trieda
v &kole, ulica, "ajov#a...), a "asu (dátum) realizácie nahrávky.
Relevantné zlo(ky metadát SHK *alej obsahujú informácie:
! privátnosti – neprivátnosti prehovoru,
! pripravenosti – nepripravenosti prehovoru,
! známosti – neznámosti ú"astníkov prehovoru,
! rovnocennosti – nerovnocennosti partnerov rozhovoru,
! formálnosti – neformálnosti prejavu,
! po"te respondentov (aj moderátorov) v prejave (nahrávke), napr. dialóg,
trialóg...
! téme rozhovoru (ne/ur"ená) – ak je to zachytite$né, téma sa konkretizuje.
Tzv. doplnkovú komentárovú "as! metadát hovoreného korpusu sloven"iny
budú tvori! informácie o javoch a okolnostiach, ktoré ak%mko$vek spôsobom
mô(u ovplyv#ova! prejav respondenta. Tie informácie vyplní explorátor sám
na základe rozhovoru s respondentom. Pôjde o informácie typu piercing na jazyku, &u&lanie ako fyziologická porucha, vyrastanie v hluchonemej rodine,
hrub% hlas, chr"anie ako fyziologická porucha a pod.
Metadáta SHK poslú(ia pou(ívate$om na získanie relevantn%ch informácií
o jazykovej situácii respondenta, ako aj na porovnávanie realizácie jazykov%ch
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javov v rozli"n%ch skupinách hovoriacich. Dynamiku sloven"iny tak bude
mo(né skúma! nielen v rámci základného delenia respondentov pod$a pohlavia,
ale aj s dôrazom na *al&ie &pecifické informácie zachytené v podobe predstaven%ch metadát. V porovnaní s v%skumom Hovorenej podoby spisovnej sloven"iny zo 60. rokov minulého storo"ia &truktúra SHK bude obsahova! nielen
„mestské nahrávky“, ale aj mediálne prejavy, diskusie a polemiky, ako aj formálne prejavy "i neformálne rozhovory. Podrobnej&ím &truktúrovaním metadát
sa sna(íme vyjs! pou(ívate$om SHK v ústrety tak, aby im ponúkan% materiál
poslú(il "o najviac.
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Meno má v procese v%robca – v%roba – spotrebite$ v%znamnú hodnotu. Spolupôsobí na tom, (e v%robok sa mô(e, ale aj nemusí sta! predajne atraktívnym.
Vhodne zvolen% názov predáva, je sú"as!ou obchodnej propagácie a reklamy,
psychologicky vyvíja tlak na zákazníka. Tvorca pomenovania sa ho sna(í obohati! o ur"ité asocia"né príznaky, hlavne konotácie pôsobiace na kúpyschopnos!
konzumenta. Okrem charakteriza"nej funkcie, da! spotrebite$ovi základnú informáciu o vlastnostiach a pou(ití v%robku, vstupuje do popredia konota"ná, aso-
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