Forum uživatelů a Vědecká rada ČNK
Forum uživatelů
Forum uživatelů ČNK je poradním orgánem projektu ČNK. Cílem jeho činnosti je především
zkvalitnění služeb garantovaných projektem ČNK poskytnutím zpětné vazby, a to zejména v těchto
oblastech: poskytovaná data (jejich kvalita, kvantita a druh), nástroje pro uživatelskou práci
s korpusy (nedostatky, chyby i návrhy na jejich zlepšování a dodávání nových funkcí) a ostatní
aktivity projektu ČNK (workshopy, semináře, konference atd.).
Členem Fora uživatelů se automaticky stává každý registrovaný aktivní uživatel ČNK. Svoji
aktivní činnost – hlášení chyb, vznášení požadavků na nové funkce či nové typy dat – může každý
člen Fora vykonávat především prostřednictvím uživatelské podpory ČNK na adrese
https://podpora.korpus.cz

Vědecká rada
V rámci Fora funguje stálá Vědecká rada, jejíž členy jmenuje ředitel ÚČNK FF UK z řad uživatelů
korpusů ČNK na dobu 2 let. Členové rady jsou jmenováni tak, aby v ní byli zastoupeni především
domácí i zahraniční odborníci z oboru korpusová lingvistika, z oblasti budování korpusů a
významní uživatelé korpusů ČNK.
Členům rady je každoročně předkládána k oponentuře Výroční zpráva o činnosti ČNK
obsahující rovněž výhled do budoucna. Rada se vyjadřuje zejména k rozvoji projektu za sledované
období, k plnění požadavků uživatelů a ke koncepčnímu směřování projektu. Členům rady náleží za
jejich práci na oponentuře Výroční zprávy finanční kompenzace.

Oponentura Výroční zprávy o činnosti ČNK
Oponentura Výroční zprávy o činnosti ČNK je jednodenní a koná se zpravidla v červnu za účasti
členů Vědecké rady a zástupců ČNK (vedení projektu a vedoucí jednotlivých sekcí). Výroční
zpráva je zaslána členům rady nejméně 1 měsíc před termínem konání oponentury. Jedná-li se o
oponenturu na počátku funkčního období rady, zvolí si členové rady na začátku jednání mezi sebou
předsedu.
Samotná oponentura probíhá formou prezentací zástupců ČNK, doplňujících Výroční zprávu
o aktuální informace, a otevřené diskuse, z jejíhož průběhu je vytvořen zápis. Hlavní připomínky
členů Vědecké rady by měly být obsaženy v zápise, jehož správnost potvrdí předseda rady. Tento
zápis pak může sloužit pro interní i externí evaluaci projektu.
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