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úvod: data – metody – nástroje 

– sonda: exaktní analýza autentických jazykových dat 

– data: ČNK – (1) SYNv9 (5,7 mld.), PUB 1990–2019 (OBD+BEL i starší); (2) 
ONLINE_ARCHIVE (6,3 mld.) – internetová žurnalistika, diskuse a sociální sítě, od 
roku 2017 do současnosti; CzechWeb2017 (10,5 mld.) – český internet 2015–2017, 
vč. wikipedie 

– nástroje: Kontext (ČNK), SketchEngine (CzechWeb2017), WaG, SyD 

– metody: korpusová a kvantitativní lingistika – analýza KWs, asociace slov a 
kolokační profily, frekvenční distribuce, thesaurus (synonymní řady téhož 
sémantického pole: různé výrazy v témž/podobném jazykovém kontextu)  
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úvod: data – metody – nástroje 

– výhody kvantitativního přístupu a interpretace: objektivita (minimalizace 
předpojatosti a subjektivity, založeno na frekvenční distribuci v textu), 
empiričnost (reálná data a minimum intuice), datová analýza (vychází z textu: 
minimalizace vnětextovosti), exaktnost a validita (statistické vyhodnocování), 
generalizace (strukturace a objem dat) 
 

– možná úskalí: volba analyzovaných jednotek (stanovení inventáře KWs); šíře 
analytického záběru (volba dat a typu textu); jazyková variantnost (klíčová role 
kontextu pro utváření jazykového významu); nároky na statistické zpracování 
dat (vč. interpretace!) 
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analýza 

– první sonda založená na vybraných KWs z oblasti adiktologie  

– kvantitativní analýza sledovaných výrazů (KWs): lemmata alkoholik/alkoholička + 
narkoman/narkomanka (subjekt/objekt výpovědi), příp. abstinent+abstinentka; 
jazyková analýza: atributy (bezprostřední kolokáty); subjekt (podmět): rozvitý a 
několikanásobný; predikáty (přísudky, vč. verbonominálních); příp. fráze 

– časový průřez a komparace KWs v rámci různých textových typů: PUB – tradiční 
vs. internetová žurnalistika, sociální sítě, OBD a BEL (obé v sondě marginální) 

 

1-SketchEngine: word sketche (příp. WS diff): kolokabilita 
2-SketchEngine: thesaurus (+ WaG): similarita 
3-Kontext/ČNK: typy textů (grafy): textový žánr/registr 
4-Kontext/ČNK: časový průřez (+ WaG): timeline 
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pre-analýza: volba KWs a textových typů 

alkoholik, narkoman, toxikoman, feťák, notorik, závislák, abstinent, kuřák 
SYNv9  AF: 141 545 |  i.p.m.: 24,86 |  ARF: 54 977,34 (39 %) 
SYNv9BEL  AF: 3 411      |  i.p.m.: 19,52  |  ARF: 105,57 (3 %) 
SYNv9ODB  AF: 5 898    |  i.p.m.: 12,77  |  ARF: 412,84 (7 %) 
SYNv9PUB  AF: 132 236 |  i.p.m.: 26,15  |  ARF: 50 236,88 (38 %) 

 

i.p.m.: dům (603), cesta (473), otázka (275), jednání (214), zpráva (208), názor (185), 
rozhodnutí (177), strom (146), stůl (90),  krev (78), závislost (29) 

politik (134), analytik (32), kritik (27), technik (17) 

 

– příliš nízké ARF v BEL a ODB  vhodná data: publicistika (PUB)  
– procentuální poměry ARF:AF korespondují i u dílčích KWs (viz %)   
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pre-analýza: volba KWs a textových typů 

alkoholik, alkoholička 
SYNv9  AF: 24 449  |  i.p.m.: 4,29  |  ARF: 10 964,05 (45 %) 
SYNv9BEL  AF: 1 285     |  i.p.m.: 7,35   |  ARF: 40,42 (3 %) 
SYNv9ODB  AF: 1 504     |  i.p.m.: 3,26  |  ARF: 94,38 (6 %) 
SYNv9PUB  AF: 21 660   |  i.p.m.: 4,28  |  ARF: 9 570,68 (44 %) 

 

narkoman, narkomanka 
SYNv9  AF: 39 528 | i.p.m.: 6,94 | ARF: 15 816,9 (40 %) 
SYNv9BEL  AF: 751 | i.p.m.: 4,3 | ARF: 23,63 (3 %) 
SYNv9ODB  AF: 663 | i.p.m.: 1,44 | ARF: 47,17 (7 %) 
SYNv9PUB  AF: 38 114 | i.p.m.: 7,54 | ARF: 14 979,39 (39 %) 

 

i.p.m.: politik (134), analytik (32), kritik (27), technik (17), mechanik (6), komik (5),  
občan (195), gólman (91), hejtman (65), spoluobčan (8), kameraman (6) 
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jazykový kontext: kolokabilita 
– jazykový obraz KWs v českých médiích aneb metoda WORD SKETCH (stat. 

logDice) – sémanticko-gramatické kolokační profily  

 
ABSTINENT 
atributy (evaluativní, intenzifikační a restriktivní): zapřísáhlý, zarytý, zatvrzelý, zavilý, notorický, 
zásadový, zapšklý, zarputilý, militantní, totální, striktní atp. 

několikanásobné podměty (subjekt výpovědi): (ne)kuřák, vegetarián, vegan, konzument, asketa, 
ALKOHOLIK, piják, řidič, sportovec, milovník (kultury, čaje, historie a zenového mlčení) 

rozvitý podmět ("demonstrace", sounáležitost a komunita): deníček, sjezd, spolek, sraz, vlajka, národ, 
zástava, píseň, kroužek, svaz, parta, klub, liga, sdružení, sbor, smrt 

verbonominální predikát (slovesně-jmenný se sponou): manžel, přítel, muž 

predikát: prominout, (o)pít, umírat, odmítat, odejít, zůstat, stát (se), potěšit, přát, zbavit, znát 

fráze: "abstinent je člověk"  

atributy (přívlastky) 
deskriptivní (odpovídají na otázku jaký?): červený, páchnoucí, stoletý – popisují nějakou stabilní vlastnost rozvíjeného jména 
evaluativní (jak dobrý?): slušný, obstojný, mizerný – hodnotí pozici na škále dobrý–špatný 
intenzifikační (v jaké míře?): celý, dokonalý, úplný – zdůrazňují či oslabují platnost substantiva 
restriktivní (který?): hlavní, celkový, pouhý – referují, jestli substantivum platí plně, nebo je omezeno  
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NARKOMAN 
atributy (deskriptivní, evaluativní, intenzifikační a "instrumentační" a týkající se věku): 
(vy)léčený/léčící/vyléčitelný, uzdravený, nitrožilní, abstinující, intravenózní, zfetovaný, předávkovaný, 
píchající, ANONYMNÍ, aplikující, zdrogovaný, vyšinutý, nikotinový, injekční, NOTORICKÝ, násilnický, 
konfliktní, problémový, zadlužený, zkorumpovaný, agresivní, čtyřiatřicetiletý, mladistvý, šestadvacetiletý, 
osmadvacetiletý, dvaatřicetiletý  

několikanásobný podmět: alkoholik, bezdomovec, opilec, prostitutka, dealer, homosexuál, kriminálník, 
gambler, recidivista, zlodějíček, delikvent, výtržník, násilník, zločinec, zloděj, vandal, ožrala, toxikoman, 
pobuda, psychopat, žebrák, hemofilik, gangster, asociál, vězeň, povaleč, blázen, vrah, šílenec   

rozvitý podmět ("prostředí" a komunita, instrumentace): stříkačka, jehla, žíla, droga, nemoc, léčba, 
mozek, léčebna, doupě, shromaždiště, rejdiště, útočiště, komunita, partička, skupinka, parta, zástup, 
prostředí, ráj, zpověď, pomůcka, rehalibitace, rodič, život, vražda, příběh 

verbonominální predikát: nemocný, schopný VERB, syn, otec 

predikát (aplikace/výroba, postih, distribuce): SUB – předávkovat, zneužívat, píchat, aplikovat, scházet, 
vařit, užívat, léčit, zabít, umírat, přestat, dostávat, brát, žít; OBJ – zásobovat, vyhnat, vyhánět, léčit, 
vytlačit, postihovat, zadržet, dopadnout, honit, lákat, nutit, zabránit, pomoct/pomáhat, zbavit, přinutit, 
likvidovat, prodávat, distribuovat, rozdávat, (vy)měnit, zasvětit, hrozit, platit, prodat, předávat, 
podávat/dodávat   

fráze: "narkoman je člověk", "stejný jako"   
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ALKOHOLIK 
atributy (evaluativní, intenzifikační a restriktivní): abstinující, odvykající, (vy)léčený, přeléčený, notorický, 
ANONYMNÍ, kvartální, nenapravitelný, nepoučitelný, nevyléčitelný, napravený, beznadějný, chronický, 
těžký, závislý, osamělý, zoufalý, dementní, debilní, násilnický, senilní, agresivní, náruživý, skrytý, latentní, 
asociální, cynický, arogantní, sebestředný, násilnický, vulgární, sprostý, primitivní, odporný, hnusný, 
prolhaný, rozvedený, stárnoucí, mladistvý, postarší, celoživostní, totální, příležitostný ad.  

několikanásobný podmět: narkoman, kuřák, gambler, násilník, toxikoman, bezdomovec, tyran, 
pychopat, syfilitik, sukničkář, děvkař, hulvát, buran, hrubián, blázen, kriminálník, pijan/piják, povaleč, 
abstinent, lhář, workoholik, flákač, despota, ztroskotanec, lenoch, opilec, homosexuál, hulič, pedofil, 
psychotik, žárlivec, závislák, opilec, výtržník, surovec, diabetik 

rozvitý podmět (komunita, rodina, psychologie/terapie): játra, sezení/setkání, zpověď, 
léčebna/léčení/léčba, terapie, národ, spolek, společenství, hnutí, sdružení, organizace, klub, skupina, 
kariéra, dráha, generace, příbuzný, rodina, partnerka, dítě, manželka, soused, otec, potomek, manžel, 
dcera, rodič, žena, přítelkyně, partner, syn, muž, přítel, strýc, mozek, duše, nemoc, příznak, myšlení, 
příběh, chování, život, role, minulost, tvář, postava, smrt, vzor, tělo, výraz, představa, situace, problém, 
chuť, osobnost, zkušenost, zdraví, prezident  

verbonominální predikát (rodinní příslušníci, politikové): alkoholik, toxikoman, závislák/závislý, 
nemocný, náchylný, (ne)schopný, otec, manžel, táta, přítel, bratr, děda, partner, muž, tatínek, soused, 
matka, člověk; prezident, Jelcin, Kalousek, Havel, Zeman   
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ALKOHOLIK 
predikát (odhodlání, změna/akce/proces, dopad/hrozba): slovní základ "PÍT/LÉČIT", abstinovat, 
sportovat, ničit, umírat, cítit, dokázat, zvládat/zvládnout, rozhodnout (se), začít, změnit, myslet, 
potřebovat, věřit, najít, pomáhat, žít, (u)dělat, chtít, snášet, navštěvovat, stávat (se), potkat, poznat, 
přesvědčit (se), pochopit, znát, zachraňovat, pomáhat, hrozit, přestat  

fráze: "alkoholik je alkoholik"  
 
 
 
 
 
 
dodatečné "data retrieval" (jiný zdroj: ČNK:online_archive) 
 
alkoholik: Zeman, Havel, Kalousek, Juncker, Jelcin 
abstinent: Kalousek, Putin 
 
Zeman – alkoholik: hradní, senilní, dementní, rozpadlý, mstivý, prolhaný 
Kalousek – notorik/alkoholik, abstinent 
Havel – alkoholik  
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podobně užitá slova: kontextová similarita 

– kontext slova lze chápat jako věrné zrcadlo jeho funkce a významu; lze 
předpokládat, že slova vstupující do společných kontextů mají také podobný 
význam či funkci  

– vytěžování dat: různé statistické metody (Word2Vec, Wang2Vec & Noise Contrastive 

Estimation, logDice & shared collocates+word sketches) a vizualizace (word cloud, bubble chart) 
 

 

 
ČNK-WaG: Wang2Vec & Noise Contrastive Estimation 
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kontextová similarita: ABSTINENT  
 

 
bubble chart (srov. též word cloud) 



 

 
Petr Pořízka || ALKOHOLIK a NARKOMAN v českých mediálních textech 

 

 
Ideologie v adiktologii | 22 AT konference | 5.–9. 6. 2022 | kongres hotel Jezerka (Seč) 

kontextová similarita: ALKOHOLIK  
 

 
bubble chart (srov. též word cloud) 
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kontextová similarita: NARKOMAN  
 

 
bubble chart (srov. též word cloud) 
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textová distribuce – publicistika: ABSTINENT+ABSTINENTKA 
 
GENRE 

 
doc.genre freq freq [%] 
LIF: životní styl 539,00 3,91 
MIX: společnost 426,00 3,32 
SCT: společenský život 726,00 2,90 
REG: regionální tisk 3835,00 1,92 
INT: zajímavosti ze světa 66,00 1,81 
NTW: celostátní tisk 1996,00 0,86 
SPO: sport 68,00 0,48 
HOU: bydlení, zahrada, hobby 15,00 0,32 

 
 
*konfidenční interval: udává rozsah, v němž by se frekvence vyskytovala v jiných, podobně sestavených korpusech srovnatelné 
velikosti  VALIDITA A GENERALIZACE (jedním ze způsobů, jak zjistit, nakolik můžeme generalizovat data naměřená na vzorku) 
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textová distribuce – publicistika: ABSTINENT+ABSTINENTKA 
 
TXTYPE 

 
doc.txtype freq freq [%] 
LEI: volnočasová publicistika 1840,00 2,48 
NEW: tradiční publicistika 5831,00 1,35 

 

 
MEDIUM 

 
doc.medium freq freq [%] 
B: kniha 2,00 2,31 
J: časopis 1553,00 2,23 
NWS: noviny 6116,00 1,40 
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textová distribuce – publicistika: ABSTINENT+ABSTINENTKA 
 
PERIODICITY 
 

 
doc.periodicity freq freq [%] 
WE: týdeník, čtrnáctideník 1671,00 2,65 
NP: neperiodická publikace 2,00 2,31 
DA: deník 5824,00 1,36 
MO: měsíčník 166,00 1,18 
BI: nižší než měsíčník 8,00 1,08 
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textová distribuce – publicistika: ALKOHOLIK+ALKOHOLIČKA 
 
TXTYPE 

 
doc.txtype freq freq [%] 
LEI: volnočasová publicistika 6457,00 8,70 
NEW: tradiční publicistika 15203,00 3,52 

 

 
MEDIUM 

 
doc.medium freq freq [%] 
J: časopis 5820,00 8,36 
NWS: noviny 15838,00 3,63 
B: kniha 2,00 2,31 
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textová distribuce – publicistika: ALKOHOLIK+ALKOHOLIČKA 
 
PERIODICITY 
 

 
doc.periodicity freq freq [%] 
WE: týdeník, čtrnáctideník 6107,00 9,67 
MO: měsíčník 769,00 5,48 
DA: deník 14770,00 3,45 
NP: neperiodická publikace 2,00 2,31 
BI: nižší než měsíčník 12,00 1,63 
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textová distribuce – publicistika: ALKOHOLIK+ALKOHOLIČKA 
 
GENRE 
 

 
doc.genre freq freq [%] 
MIX: společnost 1686,00 13,12 
SCT: společenský život 2861,00 11,44 
LIF: životní styl 1406,00 10,19 
INT: zajímavosti ze světa 288,00 7,89 
NTW: celostátní tisk 9950,00 4,29 
REG: regionální tisk 5253,00 2,63 
SPO: sport 199,00 1,40 
HOU: bydlení, zahrada, 
hobby 17,00 0,36 
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textová distribuce – publicistika: NARKOMAN+NARKOMANKA 
 
TXTYPE 

 
doc.txtype freq freq [%] 
NEW: tradiční publicistika 32937,00 7,64 
LEI: volnočasová publicistika 5177,00 6,98 

 
 

MEDIUM 

 
doc.medium freq freq [%] 
NWS: noviny 34733,00 7,97 
J: časopis 3377,00 4,85 
B: kniha 4,00 4,62 
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textová distribuce – publicistika: NARKOMAN+NARKOMANKA 
 
PERIODICITY 
 

 
doc.periodicity freq freq [%] 
DA: deník 33609,00 7,86 
WE: týdeník, čtrnáctideník 4248,00 6,73 
NP: neperiodická publikace 4,00 4,62 
BI: nižší než měsíčník 14,00 1,90 
MO: měsíčník 239,00 1,70 
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textová distribuce – publicistika: NARKOMAN+NARKOMANKA 
 
GENRE 
 

 
doc.genre freq freq [%] 
SCT: společenský život 3666,00 14,66 
NTW: celostátní tisk 20729,00 8,94 
MIX: společnost 975,00 7,59 
REG: regionální tisk 12208,00 6,12 
INT: zajímavosti ze světa 199,00 5,45 
LIF: životní styl 296,00 2,15 
SPO: sport 39,00 0,28 
HOU: bydlení, zahrada, 
hobby 2,00 0,04 
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textová distribuce – publicistika: shrnutí 
 
txtype 
abstinent i alkoholik: volnočasová PUB (u alkoholika čtyřnásobně vyšší četnost) 
narkoman: tradiční PUB 
 

medium 
abstinent i alkoholik: časopis (u alkoholika čtyřnásobně vyšší četnost) 
narkoman: noviny 
 

periodicity 
abstinent: neutrální (mírná preference: týdeník/čtrnáctideník) 
alkoholik: týdeník/čtrnáctideník > měsíčník 
narkoman: deník > týdeník/čtrnáctideník 
 

genre 
 všechny KWs: preference žánru společnost, společenský život, životní styl 

abstinent i alkoholik: spíše neutrální   
narkoman: srov. vysoko celostátní tisk (výše i regionální tisk; upozaděn životní styl)  
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časový průřez – publicistika: ALKOHOLIK vs. NARKOMAN 
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graf ČSÚ závěrem 
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Děkuji za pozornost… 
 

 

alkoholik a narkoman  
v českých mediálních textech 

 
Petr Pořízka 

Katedra bohemistiky, FF UP Olomouc 


