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Anglický frekvenční slovník jádra české slovní zásoby
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ČERMáK, František – KŘEN, Michal (2010): A Frequency Dictionary of Czech: Core voca-
bulary for learners. London: Routledge, 284 s. ISBN: 978-0-415-57662-8.

V listopadu 2010 (avšak s vročením 2011) vydalo prestižní anglické nakladatelství Routledge 
knihu s názvem A Frequency Dictionary of Czech: core vocabulary for learners, jejímiž hlavními 
autory jsou František Čermák a Michal Křen z Ústavu Českého národního korpusu FF UK 
v Praze, na slovníku však dále spolupracovali také další pracovníci uvedeného ústavu – Lucie 
Chlumská, Dominika Kováříková a Renata Novotná.

Frekvenční slovník češtiny vychází jako součást ediční řady Routledge Frequency Dicti-
onaries, v rámci které již vyšly frekvenční slovníky takových jazyků, jako jsou španělština, 
němčina, portugalština, francouzština, čínština (Mandarin Chinese), současná americká 
angličtina a arabština. Cílem edice je zprostředkovat studentům konkrétních cizích jazyků 
jejich stylově rozlišenou jádrovou slovní zásobu (viz opakující se podtitul Core vocabulary 
for learners). Může nás velmi těšit, že se nakladatelství Routledge rozhodlo v rámci uvedené 
ediční řady po boku uvedených „velkých“ světových jazyků vydat takto brzy (tj. např. ještě 
před ruštinou, italštinou, hindštinou atp.) právě slovník češtiny.

Tato kniha je stejně jako celá série určena primárně různě pokročilým studentům, kteří se 
učí češtinu jako cizí jazyk; velmi užitečnou pomůckou však může být např. také pro lektory 
vyučující češtinu pro cizince. Protože je kniha určena zahraničním studentům češtiny, je prav-
děpodobné, že se neobjeví v české knižní distribuci. Slovník zachovává po stránce formální 
i obsahové koncepci, která je jednotně stanovena pro celou ediční řadu. Heslář slovníku tvoří 
5000 nejfrekventovanějších českých slov a je sestaven na základě tří korpusů ČNK: jednak 
na základě vyváženého korpusu psaného jazyka SYN2005 (zahrnujícího beletrii, odbornou 
literaturu a publicistiku), a jednak na základě dvou korpusů mluveného jazyka ORAL2006 
a ORAL2008, které reflektují spontánní mluvenou češtinu.

Hlavní část slovníku tvoří heslář českých klíčových slov (headwords), jejichž pořadí je 
sestaveno podle frekvence, tj. od nejfrekventovanějších po méně frekventované. Hesla však 
nebyla vybrána podle hodnoty absolutní frekvence, tedy prostého počtu výskytů všech tvarů 
daného slova v korpusu, ale podle tzv. průměrné redukované frekvence (ARF, podrobněji viz 
Savický – Hlaváčová, 2002). Tato frekvence je stanovena tak, aby se u rovnoměrně vyskytu-
jících slov rovnala obyčejné frekvenci a naopak aby u slov, která jsou rozvržena v korpusu 
velmi nerovnoměrně (tj. u slov, která mají např. vysokou frekvenci, ale vyskytují se např. jen 
v jediném textu), byla hodnota jejich frekvence odpovídajícím způsobem snížena. V tomto 
smyslu tedy hodnota ARF mnohem lépe odpovídá faktu tzv. „běžnosti“ slova.

Každé klíčové slovo je doplněno morfologickou charakteristikou, tj. údajem, o jaký slovní 
druh se jedná (u sloves je přidána vidová charakteristika, u substantiv kategorie rodu, v případě 
maskulin se uvádí životnost/neživotnost), dále následuje odpovídající ekvivalent slova v ang-
ličtině (vyskytuje-li se české sloveso i ve zvratné podobě, je to vždy reflektováno i v anglickém 



147

SALI 2011/1 /6.9.2011 –  SALI_2011_01_04.indd

překladu, srov. např. líčit (se) – to describe, (se) make up). Další důležitou součástí hesla je 
česká vzorová věta, v níž je klíčové slovo zasazeno do kontextu a která je vybrána rovněž 
z korpusu, po ní následuje opět její anglický překlad. Nezbytný je samozřejmě i údaj o (celkové 
normalizované průměrné redukované) frekvenci (ONARF). Uváděn je také specificky pojatý 
„stylový nebo žánrový příznak“ (register code). U každého příznakového slova, jichž je podle 
předmluvy zhruba polovina, je pomocí znaků +/- signalizována jeho signifikantní (ne)obvyk-
lost ve čtyřech textových žánrech (text register): v mluveném (neformálním, spontánním) 
jazyce (spoken language, značka S), v jazyce beletrie (fiction, značka F), v jazyce odborné 
literatury (non-fiction, značka P) a v publicistice (newspaper, značka N). Pokud je poměr (i) 
dílčí normalizované průměrné redukované frekvence (partial normalized ARF) daného klí-
čového slova v konkrétním textovém žánru a (ii) součtu všech jeho dílčích normalizovaných 
průměrných redukovaných frekvencí ve všech textových žánrech menší než 5 %, je dané slovo 
označeno (u symbolu pro příslušný textový žánr) znakem -, pokud je tento poměr větší než 
90 %, je dané slovo označeno symbolem +. Student tak získává užitečnou informaci o tom, jak 
a kde jednotlivá slova používat. Jako vhodný příklad k ilustraci výše zmíněné charakteristiky 
můžeme uvést příslovce pouze, které nese označení -S (signifikantně neobvyklé v mluveném 
neformálním jazyce), příslovce jen, které je jakožto stylově neutrální bez označení, a příslovce 
jenom, u něhož najdeme označení -P (signifikantně neobvyklé v textech odborné literatury). 
Příklady několika vybraných hesel ilustruje níže uvedený obrázek:

Heslář je navíc proložen dvaceti tabulkami, v nichž jsou slova seřazena podle četnosti vý-
skytu tematicky (tj. např. doprava, slovesa pohybu, rodina, barvy, zvířata atp.). Za hlavním 
heslářem následuje heslář slov seřazených abecedně a následně také heslář sestavený podle 
slovnědruhové příslušnosti klíčových slov.

Průměrná redukovaná frekvence (ARF), její normalizovaná hodnota a výběr zdrojových 
korpusů jako hlavní kritéria pro sestavení hesláře zajišťují fakt, že jde skutečně o ta nejdůleži-
tější a nejpoužívanější česká slova, která by si měl zahraniční student češtiny osvojit rozhodně 
jako první. Uvedená slova jsou navíc zasazena do reálného, zcela přirozeného, autentického 
a obvyklého kontextu a v tom je třeba spatřovat i hlavní výhody a přednosti tohoto slovníku.
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