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Overview	  

Ini)al	  hypothesis:	  gramma)cal	  morphemes	  
inform	  us	  about	  discourse	  style.	  
	  
Method:	  a	  corpus-‐driven	  key“morph”	  analysis	  of	  
Czech	  presiden)al	  speeches	  (1975-‐present)	  	  
	  	  



Exposure	  to	  language	  and	  what	  it	  
does…	  

•  Frequent	  exposure	  to	  linguis)c	  forms	  !	  entrenchment	  
(Usage-‐based	  grammar)	  (Bybee	  1985:	  117).	  	  	  	  

•  “Mental	  Corpus”	  (Taylor	  2014)	  
–  A	  possible	  view	  that	  a	  speaker	  implicitly	  knows	  the	  rela)ve	  
frequencies	  of	  linguis)c	  units.	  

•  “No)cing	  hypothesis”	  (Schmidt	  1990,	  2010)	  	  
–  Benefits	  of	  speaker's	  explicitly	  contras)ng	  his/her	  familiar	  
linguis)c	  paferns	  and	  the	  new	  language	  input	  !	  befer	  
language	  learning	  

!	  Interac)on	  between	  what	  the	  speaker	  knows	  about	  
language	  and	  the	  new	  input	  	  -‐-‐	  how	  does	  this	  help	  us	  
capture	  individual	  discourse	  style?	  



Approach	  and	  method	  
•  A	  corpus	  linguis)c	  method	  of	  

keyword	  analysis	  with	  Difference	  
Index	  (DIN)	  (Cvrček	  and	  Fidler	  2013)	  	  
(measuring	  the	  surprisal	  degrees	  of	  
the	  addressee)	  

•  Corpora	  
–  Reference	  Corpus	  (RefC):	  SYN2010	  	  

A	  balanced	  corpus	  of	  100	  million	  from	  
wrifen	  language	  primarily	  from	  2005-‐2010.	  A	  
model	  (idealized)	  na)ve	  speaker	  of	  the	  21st	  
century.	  2005–2010	  .	  

–  Target	  Corpora	  (TgC)	  from	  corpus	  
Speeches	  
Includes	  the	  Presiden)al	  speeches	  by	  four	  
Czechoslovak/Czech	  presidents	  (Husák,	  
Havel,	  Klaus,	  and	  Zeman),	  tagged,	  
lemma)zed,	  248,839	  posi)ons	  
	  
	  	  

	  

	  

TgC	  
•  Number	  of	  words	  
–  Husák,	  Gustáv 	  27	  374	  
–  Havel,	  Václav 	  47	  853	  
–  Klaus,	  Václav 	  26	  650	  	  
–  Zeman,	  Miloš 	  5	  086	  

Number	  of	  speeches	  
–  Husák,	  Gustáv 	  17	  
–  Havel,	  Václav 	  25	  
–  Klaus,	  Václav 	  21	  
–  Zeman,	  Miloš 	  4	  



What	  about	  
lexical	  

content?	  

•  Can	  be	  informa)ve	  
	  	  	  w.r.t.	  	  

–  Discourse	  agendas	  
–  Topics	  

•  Disadvantage	  
–  Cannot	  be	  held	  
constant	  across	  
speakers	  

	  
(right:	  Cvrček	  and	  
Fidler	  2014)	  
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Gramma)cal	  features	  
1.	  Parts	  of	  speech	  
	  Nouns-‐Adjec)ves	  vs.	  Verbs-‐Adverbs	  
(cf.	  nominaliza)on	  in	  Fairclough	  2003:	  143-‐44)	  

2.	  Inflec)onal	  morphemes	  
	  Case	  ,	  Person,	  Number	  

3.	  Aspect-‐Mood	  
	  
	  

	  



1.	  Parts	  of	  speech	  	  
(in	  Difference	  Index	  (DIN))	  

	  

Noun-‐heavy	  (adjec)ves	  as	  modifier,	  predicate	  nominals)	  
Husák	  vs.	  the	  other	  three	  presidents	  
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2.	  Verbal	  aspect	  	  
Imperfec)ve	  ≈	  [PROCESS],	  perfec)ve	  ≈	  [THING]	  	  
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3.	  Gramma)cal	  case	  (Agency:	  N>I>G>D>A>>L)	  
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4.	  Gramma)cal	  person	  (verb	  forms)	  	  
S1	  “I”	  :	  P1	  “we”	  :	  P2“you	  (pl)”	  
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5.	  Mood	  
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6.	  Passive	  Par)ciples	  
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Gramma)cal	  features	  suggest…	  
Husák	  	  
•  Last	  socialist	  president,	  boring,	  loyal	  to	  the	  USSR	  	  	  
•  flat,	  ritualis)c,	  sta)c	  texts	  
Havel	  	  
•  first	  President	  awer	  1989,	  intellectual,	  dissident,	  	  
•  Inten)onally	  a	  “non-‐professional”/”dissident”	  poli)cian	  (dis)nct	  from	  the	  

previous	  regime),	  	  instructs	  indirectly,	  sophis)cated	  intellectual	  prose	  
(contrast	  between	  hypothe)cal	  and	  current	  worlds,	  modal	  expressions	  in	  
passive	  construc)ons)	  

Klaus	  	  
•  macro-‐economist,	  Euro-‐skep)c,	  an)-‐ecology,	  strongly	  opinionated,	  

arrogant	  
•  	  top-‐down	  leader,	  telling	  the	  audience	  what	  to	  do,	  professional	  poli)cian,	  

conflates	  what	  he	  thinks	  and	  what	  the	  audience	  should	  think	  
Zeman	  	  
•  social-‐democrat,	  “one	  of	  us”,	  having	  a	  big	  ego,	  “father-‐like”;	  cri)cized	  as	  a	  

“yokel”*	  
•  	  populist,	  professional	  poli)cian,	  contact	  with	  the	  audience,	  use	  of	  a	  limited	  

set	  of	  politeness	  expressions	  to	  assert	  his	  own	  self.	  
	  	  

	  



What	  this	  all	  might	  mean	  to	  cogni)ve	  
linguis)cs	  

•  Morphemes	  are	  not	  empty:	  	  a	  crystalized	  
conceptualiza)on	  of	  human	  cogni)on,	  sequen)al	  and	  
summary	  scanning	  	  (Langacker	  1987)	  

•  Prominence	  levels	  of	  gramma)cal	  morphemes	  informs	  
us	  of	  discourse	  style	  !	  serve	  as	  KEYs	  to	  discourse	  
style	  	  

•  A	  combina4on	  of	  keymorphs	  informs	  discourse	  style	  



	  
Offshoots	  of	  this	  study	  

•  Keyword	  analysis,	  which	  has	  been	  looking	  
mostly	  at	  lexicon	  to	  analyze	  discourse,	  can	  
benefit	  from	  probing	  into	  gramma)cal	  
informa)on	  (thus	  keymorph	  analysis)	  

•  Advantages	  of	  keymorph	  analysis	  based	  on	  
inflected	  languages:	  	  

gramma)cal	  case,	  person,	  mood,	  aspect,	  
par)cipial	  forms	  	  	  	  
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