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Výchozí hypotézyIj



Výchozí hypotézy

▶ možnosti využití analýzy klíčových slov (KWA) pro konstrukci
řečnických strategií

▶ individuální odlišnosti jednotlivých řečníků
▶ běžné je zaměření KWA na lexikon a tématickou výstavbu

textu (např. Baker 2009; Čermák–Cvrček 2009, 2010; Čermák
et al. 2010; Čermáková 2010; Duguid 2010; Baker et al.
2013; Cvrček–Fidler 2013)

▶ v případě řečnických strageií půjde o KWA zaměřenou na flexi
a gramatiku (jednodušší ve flektivním jazyce)



DataIj



Výzkumná data

Prezidentské novoroční projevy

▶ vykazují srovnatelné parametry (rozsah, obsah, posluchači)
▶ identická komunikační situace a styl
▶ více různých projevů od jednoho mluvčího
▶ měnící se vs. přetrvávající témata
▶ možnost konzultovat videozáznam



Novoroční projevy

▶ G. Husák (1975–1989) – 1975 za prezidenta Svobodu
▶ V. Havel (1990–2003) – 1993 prezidentský slib
▶ V. Klaus (2004–2011)
▶ M. Zeman (2013) – inaugurační slib a vánoční poselství

Projevy Délka Počet typů Průměrná délka
Husák 15 22 058 4 162 1 470,5
Havel 14 33 153 7 457 2 368,1
Klaus 8 8 107 2 594 1 013,4
Zeman 2 1 896 894 948,0



Metoda a nástrojeIj



Metoda

KWA s následujícími nastaveními

▶ porovnání frekvencí slov ve zkoumaném textu (Ttxt) s
referenčním korpusem (RefC)

▶ referenční korpus: SYN2010
▶ měření signifikance: log-likelihood (α = 0.001, min. fq 3)
▶ effect size (Kilgarriff 2009; Gabrielatos–Marchi 2012) – DIN

(difference index)1:

DIN = 100× RelFq(Ttxt)− RelFq(RefC)
RelFq(Ttxt) + RelFq(RefC)

▶ stop list: zájmena, předložky, spojky, čísla

1Cvrček–Fidler, připravuje se



http://kwords.korpus.cz



Měření a výsledkyIj



Tématická výstavba

▶ KWA textů podle mluvčích
▶ velice málo společných KWs
▶ obtížné tématické srovnání
▶ každý prezident má svoje

specifická témata (daná
agendou příslušného roku)

▶ soubory textů od jednotlivých
mluvčích – příliš heterogenní
skupina (agregát)

▶ nedostatek textů od MZ
⇒ analýza řečnických strategií
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Řečnické strategie

Zaměření na gramatické a flektivní charakteristiky KWs

▶ při porovnávání prezidentů bereme v úvahu nejen frekvenci
tvarů, ale také jejich prominenci (DIN)

▶ pomocí DIN se zohledňuje působení na současného nativního
mluvčího (čtenáře) – referenční korpus SYN2010

▶ zastoupení gramatických kategorií v rámci klíčových slov –
obvyklé gramatické charakteristiky prominentních slov

▶ distribuce slovních druhů (subst., adj., verba, adv.)
▶ distribuce slovesných osob
▶ distribuce čísla u 1. a 3. osoby
▶ slovesný způsob (problematické kvůli analytickým tvarům)



Slovní druhy



Slovní druhy – interpretace
▶ slovesná vs. neslovesná (subst. + adj.) klíčová slova

▶ Husák: prominence jmenných – statický, popisný projev
▶ Klaus (a Zeman) – důraz na akci (1. pl. imper. zejm. u VK)

▶ podíl verbálních substantiv
▶ Husák nejvíc (9 % ze subst.) – text explicitně neobsahuje čas,

participanty ani modalitu (Fowler 1991, Fairclough 1992,
Langacker 1999, Maynard 1999, Muntigl 2001, Fairclough
2003, Mautner 2005)

▶ podíl adverbií – podrobnější kvalifikace děje
▶ Havel (13 %) – modifikace potenciálně mylné představy

posluchače, angažování publika
▶ podíl adjektiv – vytváření kontrastu subkategorizací

▶ Husák (28 %) – socialistické státy vs. kapitalistický svět
▶ Havel (23 %) – ideální kvalita/situace vs. jiná kvalita/situace



Slovesná osoba



Distribuce čísla – 1. os.



Slovesná osoba – interpretace

▶ 1. osoba je nejprominentnější (což lze v novoročním projevu
očekávat – prezident jako zástupce celé společnosti)

▶ největší podíl prominence má u Husáka, nejmenší u Havla
▶ Husák klade největší důraz na 1. os. pl. (kolektivistické)
▶ Havel – pokud 1. os. používá – prominentněji mluví v sg.

(explicitně prezentuje názory jako své vlastní)
▶ z hlediska čísla v 1. os. můžeme sledovat podobný styl u

Husáka a Klause



Distribuce čísla – 3. os.



3. slovesná osoba – interpretace

▶ údaje pro Zemana jsou nedostatečné
▶ nejprominetnější je 3. os. u Havla (35 %), nejmíň prominentní

naopak u Husáka (10 %)
▶ Havlův důraz na sg. odkazuje k individualismu
▶ Husákova volba 3. os. pl. odkazuje ke kolektivismu



ZávěryIj



Závěry

Možnosti analýzy klíčových slov na novoročních projevech

▶ lexikálně jsou velmi rozdílné (dobové i tématické důvody)
▶ tématická analýza vyžaduje studium na menším agregátu

(např. jednotlivé projevy v chronologickém sledu, spíš než
jednotliví mluvčí)

▶ analýza gramatických kategorií klíčových slov poskytuje
dostatek námětů pro konstrukci individuálního řečnického typu



Charakteristika prezidentů
Pokus o charakteristiku jednotlivých řečnických strategií

▶ Husák: statický a deagentizovaný projev, vytváření kontrastu
pomocí adjektiv, zahrnutí posluchače do sdělované reality
(prominence 1. os. pl.), kolektivismus

▶ Havel: středně dynamický typ, zájem o okolní svět (3. os.),
důraz na kvalifikátory (adj. i adv.), individualismus ve
vlastním vystupování (1. os. sg.) i v referování o okolním
světě (3. os. sg.)

▶ Klaus: nejdynamičtější projev, stejné využití 1. os. pl. jako u
Husáka (kolektivismus, vystupování jako zástupce celé
společnosti), nejmenší potřeba kvalifikovat

▶ Zeman (nedostatečná data): dynamický projev, zaměřený na
posluachače (2. os.) a na sebe (1. os. sg.)
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