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Korpus českého verše (KČV) je lemmatizovaný, foneticky, morfologicky,
metricky a stroficky anotovaný korpus české poezie 19. a počátku 20. století,
vycházející z České elektronické knihovny (Praha: ÚČL 2005). Ke každé slovní
jednotce v korpusu je připojena informace o jejím základním slovním tvaru
(lemma), fonetickém přepisu a gramatických kategoriích, u každého verše je
určeno metrum (jamb, trochej...), rozsah (n-stopý), typ klauzule (mužská,
ženská...) a metrický vzorec. (V současnosti jsou z hlediska metriky anotovány

Základní charakteristiky korpusu
• 1 689 básnických sbírek
• 76 699 básní
• 2 664 989 veršů
• 14 592 037 slov

pouze verše sylabotónické.) Na vyšších rovinách jsou pak anotovány rýmové
dvojice, resp. n-tice a pevné formy (sonet, rondel...). Práci s daty obsaženými
v KČV umožňují volně přístupné on-line nástroje.
Složení korpusu
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Aplikace Babel představuje nejmocnější nástroj pro práci

Interaktivní cvičebnice doplňuje publikaci Úvod do teorie
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regulárních výrazů (REGEXP) ve formátu programovacího
jazyka Perl.

Babel: Schéma databáze

Databáze českých meter

Eufonometr

Databáze českých meter (DČM) zpřístupňuje metrický

V šedesátých letech 20. století navrhl Gabriel Altmann

a strofický popis básnických sbírek obsažených v KČV.

postup, jak v básnickém textu kvantifikovat míru eufonie

V DČM lze (kromě standardních bibliografických údajů)

(eufonický koeficient). Aplikace Eufonometr umožňuje

vyhledávat a statisticky vyhodnocovat data dle:

pomocí tohoto postupu vypočíst eufonický koeficient

• veršového rozměru

libovolného (uživatelem vloženého) textu na základě

• metrického vzorce

hodnot naměřených v KČV.

• rýmovanosti/nerýmovanosti

Databáze českých meter:

• strofičnosti/nestrofičnosti textu

Frekvence jambu a trocheje v jednotlivých letech

• strofického a rýmového schématu
• ustáleného názvu rozměru
• pevných forem

Eufonometr: eufonický koeficient úryvku z Máchova Máje

Frekvenční slovníky
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Gunstick: rýmy na slovo „láska“

Nejfrekventovanější lemmata v KČV
(vizualizace Českého rozhlasu)

Hex
Aplikace Hex umožňuje vyhledávat v KČV texty, které
obsahují uživatelem specifikované klíčové slovo, nebo
naopak u uživatelem specifikovaného okruhu textů
zobrazit všechna klíčová slova v nich nalezená.
Jako klíčová slova jsou určena ta lemmata, jejichž
frekvence v dané básni statisticky významně převyšuje
jejich frekvenci v celém KČV. Statistická významnost je
ověřována zároveň testem χ2 s Yatesovou korekcí
a testem log-likelihood.

HEX: Distribuce básní obsahujících klíčové slovo „Hus“

http://versologie.cz

