
Čo sú digital 
humanities ?



špecifikácia 
digital 
humanities

• Digital humanities (DH)

• rozširujú pole výskumu v 
humanitných a spoločenských 
vedách ich prepojením s 
empirickým výskumom najmä 
v oblasti informatiky a štatistiky

• opierajú sa o digitálne zdroje a 
dáta jednotlivých vedných 
oblastí: elektronické databázy, 
elektronické knižnice a ďalšie 
digitálne zdroje

•  zakladajú interdisciplinárne 
komunity



základná 
terminológi
a

• Digital humanities,
• NLP (spracovanie 

prirodzeného jazyka), teória 
literatúry
• Archív, Text, Token
• Korpus
• DR2 - Dištančné čítanie a 

Dátový výskum
• Výpočtové nástroje
• Teória hier

• a ďalšie



zložky
DH

Dátové zdroje, 
budovanie 
digitálnych 
archívov, 
korpusov

Výpočtové 
nástroje

Interdisciplinár
ny

(kooperatívny) 
výskum



W. McCarty: 
Humanities 
computing 

(2005)
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Korpusy:
Digitálne 
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Korpusy: Digitálne 
zdroje/nástroje
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Digitálny 
výskum/komunity



DH centrá
svet



DH centrá EU



Základný 
výskum a 
metodológia DH



Metodológia DH

dáta hypotéz
a



Metodológia DH

hypotéz
a dáta



Omyl pouličnej lampy



Korektná interpretácia výsledkov

metód
a

dáta výsled
ky



Príbeh jedného 
omylu

Frekvencie lemy „sloboda“, výskyt podľa 
rokov v korpuse prim-7.0.-all





Ako to je s 
textami?

 Dištančné čítanie, kde 
vzdialenosť je 
podmienkou poznania, 
nám dovoľuje zamerať sa 
na jednotky, ktoré sú 
oveľa menšie alebo 
oveľa väčšie ako text: 
literárne stvárnenie, 
témy, trópy – alebo žánre 
a systémy. A ak medzi 
veľmi malým a veľmi 
veľkým samotný text 
zmizne, je to jeden z tých 
prípadov, keď môžeme 
oprávnene povedať, že 
menej je viac. Ak chceme 
porozumieť systému 
v jeho celistvosti, 
musíme sa zmieriť s tým, 
že niečo stratíme (2000, 
57). 
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Potenciál digitálnych technológií motivoval už viaceré 
prírodovedné, technické a informačné disciplíny k užšej 
výskumnej spolupráci. Témou tohto čísla sú interdiscip-
linárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe, 
pričom pozornosť sa zameriava na perspektívy, možnosti 
a limity moderných technológií najmä v oblasti huma-
nitných vied. Autorky a autori jednotlivých príspevkov 
reflektujú viaceré aktuálne otázky: Ako sa pod vplyvom 
rýchlo sa rozvíjajúcich digitálnych technológií menia 
a nanovo štruktúrujú kontúry západnej kultúry? Dosta-
čujú na jej pochopenie kultúry doterajšie interpretačné 
vzorce a metodologické stratégie poznania a hodnote-
nia? Ako sa odzrkadľuje pôsobenie digitálnych techno-
lógií v oblasti literárnej tvorby? Predložené príspevky 
ponúkajú jednak teoretickú reflexiu týchto procesov, 
jednak aplikáciu v podobe experimentálnych projektov.  

The potential of digital technology has been fostering 
close cooperation among a multitude of disciplines in 
the natural, technical, and information sciences. The 
topic of this issue is interdisciplinary play and interplay 
in the post-digital age with a focus on the perspectives, 
possibilities and limits of modern technology in the 
humanities. The authors reflect on several relevant ques-
tions: How does fast growing digital technology change 
and restructure the contours of Western culture? Are 
the hitherto employed schemas of interpretation and 
methodological strategies sufficient to grasp contempo-
rary culture? What effect does digital technology have 
on literary production? The contributions in this issue 
offer both theoretical reflection of these processes and 
applications in the form of experimental projects.
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Epitafy starého židovského cintorína v Bratislave



Mark Alfano: A semantic-network approach to the history of philosophy, 
or, What does  Nietzsche talk about when he talks about emotion? 



Domáce zdroje k NLP a dištančnému čítaniu



O esejistickom štýle z kvantitatívneho 
hľadiska
alebo o možnostiach využitia korpusov 
v širšom humanitnom výskume
• Presnejší sémantický obraz o textoch získame, ak sa zameriame na 

vyhľadávanie stredne frekventovaných slov, akým je napríklad slovo 
sloboda. Kolokácie lemy sloboda, ktorá je v blf-2.0 na 339. mieste s 20.794 
výskytmi porovnáme s kolokáciami tej istej lemy v korpuse ess-1.0-all, kde 
sa nachádza na 234. mieste s 2.017 výskytmi.
• Kolokácie lemy sloboda v ess-1.0-all:
• (od najfrekventovanejšieho spojenia):
• sloboda (a) demokracia
• sloboda slova 
• sloboda prejavu 
• sloboda tlače 
• vnútorná sloboda



O esejistickom štýle z kvantitatívneho hľadiska
alebo o možnostiach využitia korpusov v širšom 
humanitnom výskume

• osobná sloboda 
• sloboda myslenia
• individuálna sloboda

• Kolokácie lemy sloboda v blf-2.0:
• (od najfrekventovanejšieho spojenia):
• náboženská sloboda
• sloboda svedomia
• (trest) odňatie slobody
• sloboda prejavu



O esejistickom štýle z kvantitatívneho hľadiska
alebo o možnostiach využitia korpusov v širšom 
humanitnom výskume

• sloboda vyznania
• právo na slobodu
• sloboda človeka
• sloboda (a) spravodlivosť
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Čo s DH v Nitre?

• projektová činnosť v DH
• školenia pracovníkov v DH
• vybudovanie komunity pre interdisciplinárny výskum v 

DH
• organizácia workshopov, prednášok a konferencií 
• medzinárodná spolupráca v oblasti DH
• vstup do infraštruktúr DH



Ďakujem za 
pozornosť!
• Mgr. Marek Debnár, PhD.

• kontakt: mdebnar@ukf.sk
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