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Jazykové korpusyIj



Co je jazykový korpus?

Co je korpus?

▶ databáze autentických textů/promluv

▶ uložená elektronicky v jednotném
formátu

▶ prohledávatlená
▶ reprezentativní vzhledem ke svému

účelu
▶ zobrazující jevy v jejich přirozeném a

typickém kontextu
▶ spolu s informací o frekvenci
▶ původně pro lexikografické účely
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Konkordance a KWIC



Předchůdci korpusu – lístkový katalog

Oddělení současné lexikologie a lexikografie, ÚJČ AV ČR (od r. 1891)

http://lexiko.ujc.cas.cz



Lístkový katalog

Lístkový katalog

▶ výběrový (totální excerpce jen na malé části – Mácha, Erben,
Němcová, Neruda, Vrchlický, Jirásek)

▶ problematická reprezentativnost
▶ stáří materiálu
▶ pořizovací náklady
▶ nepřehlednost
▶ omezený kontext



Brown corpus (1964)

Henry Kučera
(1925–2010)

▶ H. Kučera – N. Francis: Brown
University Standard Corpus of
Present-Day American English

▶ první elektronický korpus
▶ 500 vzorků po 2000 slovech z

publikací z roku 1961
▶ sofistikovaný design, různé žánry a

textové typy
▶ American Heritage Dictionary –

počítačově zpracovaný frekvenční
slovník

▶ spell checker



Český národní korpus

František Čermák

▶ založen v roce 1994
▶ Ústav Českého národního korpusu FF UK
▶ veřejně přístupné, zdarma (po registraci)
▶ spolupráce s ÚTKL, ÚFAL MFF ad.
▶ obor matematická lingvistika
▶ Portál ČNK – http://www.korpus.cz





Struktura ČNK



ČNK: Řada SYN

Korpusy současného psaného jazyka

▶ korpusy reprezentativní: SYN2000, SYN2005, SYN2010 (100
mil. tokenů každý)

▶ korpusy nereprezentativní: SYN2006PUB, SYN2009PUB a
SYN2013PUB (300 mil., 700 mil. a 900 mil. tokenů)

▶ dohromady: SYN (2,2 mld. tokenů)
▶ bibliografická informace, lingvistická anotace
▶ lemmatizace – přidělení základního slovníkového tvaru

každému tokenu (pána → pán, představuje → představovat)
▶ tagování – přidělení morfologické značky (tagu) každému

tokenu (slovní druh, pád, číslo, rod, osoba atp.)
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ČNK: Diakorp

Korpus starší psané češtiny

▶ 2.5 mil. slov (od 13. stol.)
▶ kde začíná jazyková současnost?
▶ problematika transkripce/transliterace

– pravopisné reformy, jazykové změny
▶ automatické rozpoznávání textu

(OCR) je nepoužitelné
▶ problém reprezentativnosti



Proč korpusy?Ij



Empirický a teoretický výzkum jazyka

Teoretický přístup

+ využití introspekce/intuice
+ elegance popisu
+ snazší formalizovatelnost
- problém přiměřenosti

Empirický přístup

+ experiment založený na datech
+ statistické vyhodnocování
- pracné, nákladné
- nejednoznačné závěry
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Korpus versus intuice

Doplňte typické přídavné jméno nebo sloveso
Podle intuice Podle korpusu

úsilí

vynaložený, vynaložit

snaha

marný, udržet

výzva

opakovaný, uposlechnout

problém

zdravotní, řešit

Seřaďte podle četnosti

▶ obraz –

frekvence: 22 832; pořadí: 2.

▶ stůl –

frekvence: 25 372; pořadí: 1.

▶ židle –

frekvence: 7 668; pořadí: 3.
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Korpus versus intuice

Doplňte typické přídavné jméno nebo sloveso
Podle intuice Podle korpusu

úsilí vynaložený, vynaložit
snaha marný, udržet
výzva opakovaný, uposlechnout
problém zdravotní, řešit

Seřaďte podle četnosti

▶ obraz – frekvence: 22 832; pořadí: 2.
▶ stůl – frekvence: 25 372; pořadí: 1.
▶ židle – frekvence: 7 668; pořadí: 3.



Jazyk jako zrcadlo společenských změn

Vývoj relativních frekvencí v letech 1992–2009

Skupina A:
mobil, kraj, hejtman, kvůli,
celebrita, developerský, webový,
multifunkční, ustát, nalákat,
zeleň; za volant, rodinný dům,
obchodní centrum, letní posila,
čerpání dotace…

Trend rostoucí

Skupina B:
fax, ing, marka, úloha, výbor,
tisk, tajemník, eventuální,
západoevropský; sdělovací
prostředky, cenný papír,
liberalizace cen, pluralitní
demokracie, národní majetek…

Trend klesající
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Budování korpusůIj



Typy korpusů

▶ reprezentativní (vyvážené) × oportunistické

▶ referenční × otevřené
▶ mluvený jazyk × psaný jazyk × obojí
▶ synchronní × diachronní
▶ jednojazyčné × vícejazyčné (paralelní)
▶ obecné × specializované

Korpusy ve světě: BNC, CoCA, DeReKo, SNK…
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Vytváření korpusů

Fáze přípravy korpusu:

1. sběr textů

2. konverze a čištění
3. přidělení lingvistické (strukturní) anotace
4. vyvažování proporcí
5. morfologie – dodání všech možných lemmat a tagů
6. disambiguace (zjednoznačnění) – stochastická, pravidlová
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Reprezentativnost
Co má/může korpus reprezentovat?

1. produkci textů

2. recepci textů
3. texty/styly jako entity

SYN2010:
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Reprezentativnost
Co má/může korpus reprezentovat?

1. produkci textů
2. recepci textů
3. texty/styly jako entity

SYN2010:



Poziční značky

word lemma tag
Po po RR--6-----------
promoci promoce NNFS6-----A-----
na na RR--6-----------
londýnské londýnský AAFS6----1A-----
universitě univerzita NNFS6-----A-----
odjel odjet VpMS---1R-AA---P
jsem být VB-S---1P-AA---I
roku rok NNIS2-----A---1-
1878 1878 C=--------------
do do RR--2-----------
Netley Netley X@--------------
na na RR--4-----------
školení školení NNNS4-----A-----
vojenských vojenský AAMP2----1A-----
chirurgů chirurg NNMP2-----A-----
. . Z:--------------



SyD – synchronní a diachronní analýza variant
http://syd.korpus.cz



SyD – diachronní analýza variant



SyD – diachronní analýza variant



SyD – synchronní analýza variant



SyD – synchronní analýza variant



Využití korpusůIj



Využití korpusů

Korpus jako obecný zdroj informací o jazyce slouží

▶ lingvistickým účelům

▶ vytváření slovníků (in progress)
▶ vytváření gramatik (MSČ, AGSČ)
▶ studium jazykové variability
▶ …

▶ psychologickému výzkumu

▶ frekvenční charakteristika stimulů
▶ asociační testy

▶ historickému bádání

▶ analýza diskurzu (CADS)
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▶ psychologickému výzkumu

▶ frekvenční charakteristika stimulů
▶ asociační testy

▶ historickému bádání

▶ analýza diskurzu (CADS)
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Korpusová analýza diskurzu (CADS)

CADS = Corpus assisted discourse studies

▶ skupina metod využívajících k analýze diskurzu korpusy –
nejužívanější je analýza klíčových slov (KWA)

▶ využívá rozsáhlé vzorky zkoumaného diskurzu i jednotlivé texty
▶ srovnání s referenčním korpusem (neutrální pozadí,

reprezentace příjemce)

Klíčová slova (keywords) = jednotky, které se ve zkoumaném
textu/korpusu vyskytují se statisticky signifikantně vyšší frekvencí
než v referenčním korpusu.
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Analýza klíčových slov

Romeo and Juliet vs. all Shakespeare plays (Scott et al. 2006)
AH DEATHLY MARRIED SLAIN
ART EARLY MERCUTIO THEE
BACK FRIAR MONTAGUE THOU
BANISHED JULIET MONUMENT THURSDAY
BENVOLIO JULIET’S NIGHT THY
CAPULET KINSMAN NURSE TORCH
CAPULETS LADY O TYBALT
CAPULET’S LAWRENCE PARIS TYBALT’S
CELL LIGHT POISON VAULT
CHURCHYARD LIPS ROMEO VERONA
COUNTY LOVE ROMEO’S WATCH
DEAD MANTUA SHE WILT

Klíčová slova jsou východiskem pro další interpretaci



MD-CADS = proměny diskurzu v čase

Vhodná data pro MD-CADS

▶ prezidentské novoroční projevy – původně pouze Gustáv
Husák (1975–1989), později i další

▶ považovány za nudné, monotonní, plné klišé –
www.youtube.com/watch?v=QiBm4YX9y24

▶ optimální pro testování: stejné prostředí, situace, autor × liší
se časem (a tématem)

▶ referenční korpusy

▶ SYN2010 – 100 mil. slov (2005–2009), reprezentuje
současného čtenáře

▶ Totalita – 15 mil. slov (1952–1977) Rudé právo a další dobové
tiskoviny ∼ čtenář v minulosti

www.youtube.com/watch?v=QiBm4YX9y24


MD-CADS = proměny diskurzu v čase

Vhodná data pro MD-CADS

▶ prezidentské novoroční projevy – původně pouze Gustáv
Husák (1975–1989), později i další

▶ považovány za nudné, monotonní, plné klišé –
www.youtube.com/watch?v=QiBm4YX9y24

▶ optimální pro testování: stejné prostředí, situace, autor × liší
se časem (a tématem)

▶ referenční korpusy

▶ SYN2010 – 100 mil. slov (2005–2009), reprezentuje
současného čtenáře

▶ Totalita – 15 mil. slov (1952–1977) Rudé právo a další dobové
tiskoviny ∼ čtenář v minulosti

www.youtube.com/watch?v=QiBm4YX9y24


MD-CADS = proměny diskurzu v čase

Vhodná data pro MD-CADS

▶ prezidentské novoroční projevy – původně pouze Gustáv
Husák (1975–1989), později i další

▶ považovány za nudné, monotonní, plné klišé –
www.youtube.com/watch?v=QiBm4YX9y24

▶ optimální pro testování: stejné prostředí, situace, autor × liší
se časem (a tématem)

▶ referenční korpusy

▶ SYN2010 – 100 mil. slov (2005–2009), reprezentuje
současného čtenáře

▶ Totalita – 15 mil. slov (1952–1977) Rudé právo a další dobové
tiskoviny ∼ čtenář v minulosti

www.youtube.com/watch?v=QiBm4YX9y24


MD-CADS = proměny diskurzu v čase

Vhodná data pro MD-CADS

▶ prezidentské novoroční projevy – původně pouze Gustáv
Husák (1975–1989), později i další

▶ považovány za nudné, monotonní, plné klišé –
www.youtube.com/watch?v=QiBm4YX9y24

▶ optimální pro testování: stejné prostředí, situace, autor × liší
se časem (a tématem)

▶ referenční korpusy

▶ SYN2010 – 100 mil. slov (2005–2009), reprezentuje
současného čtenáře

▶ Totalita – 15 mil. slov (1952–1977) Rudé právo a další dobové
tiskoviny ∼ čtenář v minulosti

www.youtube.com/watch?v=QiBm4YX9y24


MD-CADS = proměny diskurzu v čase

Vhodná data pro MD-CADS

▶ prezidentské novoroční projevy – původně pouze Gustáv
Husák (1975–1989), později i další

▶ považovány za nudné, monotonní, plné klišé –
www.youtube.com/watch?v=QiBm4YX9y24

▶ optimální pro testování: stejné prostředí, situace, autor × liší
se časem (a tématem)

▶ referenční korpusy
▶ SYN2010 – 100 mil. slov (2005–2009), reprezentuje

současného čtenáře

▶ Totalita – 15 mil. slov (1952–1977) Rudé právo a další dobové
tiskoviny ∼ čtenář v minulosti

www.youtube.com/watch?v=QiBm4YX9y24


MD-CADS = proměny diskurzu v čase

Vhodná data pro MD-CADS

▶ prezidentské novoroční projevy – původně pouze Gustáv
Husák (1975–1989), později i další

▶ považovány za nudné, monotonní, plné klišé –
www.youtube.com/watch?v=QiBm4YX9y24

▶ optimální pro testování: stejné prostředí, situace, autor × liší
se časem (a tématem)

▶ referenční korpusy
▶ SYN2010 – 100 mil. slov (2005–2009), reprezentuje

současného čtenáře
▶ Totalita – 15 mil. slov (1952–1977) Rudé právo a další dobové

tiskoviny ∼ čtenář v minulosti

www.youtube.com/watch?v=QiBm4YX9y24


Aplikace KWords
http://kwords.korpus.cz



KWords: vkládání analyzovaného textu



KWords: seznam klíčových slov
2 typy prominentních jednotek: klíčová slova and tématická koncentrace



Keyword links

Links = vazby mezi klíčovými slovy

Vzdálené KW Links = klíčová slova objevující se ve vzdáleném
kontextu (-15;-5) a (5;15); indikují blízkost témat

Bezprostřední KW Links = souvýskyt dvou nebo více klíčových
slov v blízkém kontextu (-2;2); prominentní
víceslovné jednotky (např. národní fronta)
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KWords: konkordance



KWords: simultánní analýza více textů



Vliv referenčního korpusu

Jak dopadá srovnání podle různých referenčních korpusů?

▶ čím větší korpus, tím víc klíčových slov

▶ inventář klíčových slov se povětšinou neliší
▶ rozdíl je v míře prominence klíčových slov (pořadí)

Historický čtenář (Totalita)

→ Rozdíl v žánru
▶ Modální slovesa: chci, mohu
▶ Slovesa: 1. sg./pl.

Současný čtenář (SYN2010)

→ Historické reálie
▶ ideologie
▶ archaismy, historismy
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KW Links: Klíčové slovo komunistické / KSČ
Rok Tvar Fq Levý kontext*
1975 komunistické 5 jménem, orgány strany, “správná” politika
1976 komunistické 6 jménem, orgány strany, úspěšná politika
1977 komunistické 5 jménem, orgány strany, podpora politice
1978 – – –
1979 komunistické 5 jménem, orgány strany, podpora politice
1980 – – –
1981 komunistické 4 jménem, orgány strany, (sebe)kritika
1982 komunistické 5 jménem, orgány strany, podpora principů
1983 KSČ 5 jménem, orgány strany, “správná” politika
1984 – – –
1985 komunistické 4 jménem, orgány strany, důvěra v politiku
1986 komunistické 3 jménem, orgány strany
1987 komunistické 3 jménem, orgány strany, KSSS
1988 KSČ 3 orgány strany
1989 KSČ 4 orgány strany

*V pravém kontextu se vyskytuje vždy slovo strany.



Tématická výstavba a řečové strategie

▶ 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
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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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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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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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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

−100 −50 0 50

−
10

0
−

50
0

50

PC1

P
C

2

váženídovolteobčanůmobčanů

spoluobčanépřeji

rokem

státudemokraciedobrýmobčané

republiky
zdraví

politiky

politických

politické
budeme

rok

zeměmusímemáme

život

jsme

pokusme

mírového

milí

zastupitelskýchvstupujemeodpovědnějistot

zkusme

poděkovat

rozkvětvykonalimírovýchdemokratickýchsolidaritusoužitínárodysborůzájmům

svobodných

pozdravilekonomického

národůhospodářskéhospolečenstvíčeskoslovenskaúspěchů

sféřežijemenepřímo

přáteléhospodářství

přispět

spravedlivépříznivé

volit

společenskéhoprospěchu

splnit

porozumění
voliči

společenskýspolečenských

věřím

rozvíjetzárukou

svobodné
pevné

nadcházející

reformy

ekonomiku

ekonomiky

politickéhopolitika

důvěručlenství

hospodářský

ekonomika

republikaobčanymiliónymír čelitlidstvosmyslemodpovědnostipolitikunárodních

volebschopni

politice vůlepolitickáhospodářskéstručněúsilíovzdušíúspěšně

věcech

politickou

nemůžeme

zájmůdobréspolečné

budoucnost

problémů

svobodustáty společnýrozvojrostoucízájmucílů

zemí

svobodybudoucnosti

jedině
štěstí

řešitpřesvědčenzájmy

nikoli
lidské

smysl

životě

krize
veřejné

vímecíle

zemi

stát

života

nesmí

ekonomické

evropskéradost

změny

novéhospolečnostichceme

roku

české

bychom

problémy

významžít

vláda

světě

dnešní

mnoho

zejména
nemůže

dnes

státní

věci

bych

především
nové

znovulidí

bude

přičiňme

dělejme

deviace

standardnost

važme

spolutvoří

přejme

soudružkyosvobozeneckéhopětiletky

přerozdělovacích

soudružskébratrskémudrazí

turbulencemi

horečnéhoosvobozeneckýpětiletcebratrskýmizamýšlímerozkvétalasvědomitou

spoluodpovědnosti

vědeckotechnickévědeckotechnického

dřímaly

zdravímevšestrannádařilapokrokovým

popřát

energičtějiobětavé

nenechme

bratrských

nabízím

desítiletích

imperialistickékvalitnějistřízlivýmxviiupevňovánípozdravuji

nedobrých

socialistickéhosocialistickýmibratrský

mocnějších

rolníkůmčinorodénáročněpřikládámemírovýopírámesocialistickýchmírovémuoceňujemevzkvétalatvořivou

svobodám

pokročiliposílámeobětavou

nezapomínejme

imperialismu

hlasům

uplynulým

zadlužování

nestraníkůxvsocialistickédomovům

prezidentské

opravňujíodzbrojení

spoluodpovědnost

pokrokovýchobětavározvíjelokapitalistických

hlásíme

prohlubovánípoctivoutvořivápracujícíhosoudruziudělejmeodvrácení

desítiletí

progresivníchupevňovatvzestupnýupevnilivšestrannéhoústředníholidupracujícíchuskutečňovánísovětským

buďme

provázeny

kapitalistickéhopozdravysvazemnastávajícímsocialistickýmoptimismempřipomenememírovoukolektivůsocialistickádělníkům

raduji

zasedáních

rozuměl

vykonanoupracujícímosvobozování

zapomínali

podporujemeprohlubovatzmařit

rozmáháobčanechproměňující

všestrannýzřízením

parlamentní

usilujemevyspělouzabezpečováníuvolňovánínárodnostívšestrannénárodněrovnoprávnostizbrojeníupevnění

tvořivě

odhodlánitvořivé

přelomový

důvěroumírovénejspolehlivějšíúsecích

sdružování

vlasti

provázenastátnostiobstálisoudobý

bratrské

spoluobčanům

xivklademeuskutečňovat

parlamenty

přispělikolektivytužbyvyspělost

sebelepší

frontyvážímehodnotímesjezdemváženéuplynulý

vědomúčty

ksssuplynulém

iniciativní

dosaženékomunistickéuvědomujemerozdílnýmspolehlivou

vzkvétá

příslušníkůmvaršavsképřekonávání

staneme

urychleníxvi

svobodnou

zdokonalovatspojenectvíústavechkonstruktivní

kriminalitěobracím

novoročníobětavěodhodlánímvykořisťování

vyzývámlideseveroatlantické

slib

srdečněhrdostíčeskoslovenskopoctivé

úspěšným

pokrokupracovištíchvýborůsovětskou

civilizačníchkultivovat

přejeme

mravníhoobčanskou

opravňujerolníků

sjednocování

důslednépřekonávatslovákůvlastuspokojovánírozkvětuzdravímsjezd

snášeli

sjezdu

občanovi

generacímpřestavběrevolučníchúkolůsovětskéhoangažovanostmaloobchodních

nalézatzmíním

kontinentěpřestavbyuplynuléhoefektivnostitovárnáchčeskoslovenskápozvednout

osobnosti

zeměmi

cílech

socialismumládeži

národům

úkolyzabezpečitupřímnérozvojimírovározvíjelasocialistickouplodem

nepoměrně

nadcházejícímkázněefektivnějisoudruhazlepšovat

mravnímzdědiliidentitě

nedostatkůvýhodnoupozitivníchspokojenostišťastnéhojednoty

dej

prohloubení

ocitámedemokratickýmprohloubit

československého

volbám

lid

demokratickéhoprávům

efektivnost

bližnímsolidarity

spokojenost

zklamáni

dělnickéstavbách

zvolíme

vlastenectví

věznicích

dějinnéarmádourealistickyškolských

probouzet

zlepšování

negativní

pohoduhistorickýmizřízeníhrozbysilám

onak

připomnělidosáhli

veskrzenabytédemokratický

hmotné

federacivšestranně

nesmíme

rozvojenemálosložitost

životů

překonání

vskutku

důsledněhrdosti

projevůmúcta

odvětvíchkrizovýchúseků

uzavřeme

socialistickýinteligenciosobnímpodnětem

nervozity

ksč

pociťují

prožilitěžkostičeskoslovenskýpovažujemečeskoslovenské

pokoraliberalizace

vědomím

přispívat

slušnosti

hranicemináročnýchodstraňovataktivněvýboru

žádám

hospodařit

staletích

ukázaly

uvítaliúspěchysplněníspolečenským

transformaci

kritickypřesvědčenistyků

bezpočetpečují

společným

bližníhospodářským

jistotyvyvrcholenírespektováníusilovat

rozmanitých

dynamiku

rozhodnou

nemohu

obecnýmzdůrazňovatztraceno

základnoupracující

nadhled

míruširokých

vpravdě

překážeknezávislosti

tvořivosti

hodnotu

věřímestranickýchrodinnémkonfrontace

vystoupení

odkazuuspokojením

nadcházejících

hrdíreakčnízávěrů

svobodného

ozbrojenýchvýsledcích

dluh

aliance

výsledkůmzáměrydíváme

poslanecké

dovolíteposilovat

materiální

pravidlůmšťasten

vůlí

mravní

životních

bytostně

vládu

uplynulých

prezident

přátelům

ciziny

perspektivynedostatky

obklopuje

přáním

občanském

politickémvašim

poměrech

pramenípotvrdilyvědeckýchpevným

unii

iniciativydůvěryvítěznou

radostné

samozřejmé

nedůvěry

mezinárodníchvyžadovatodhodlánípříznivý

slováky

složitýchsplnilivrstev

členové

úrovnězasedáníplnění

spravedlivě

mechanismuvyjádřili

lokálníchidea

upřímněnaléhavéspolečenskémjednotapřátelstvísvazuspojencidopravě

nebudu

solidarita

výročí

poměrů

sovětskýchrozloučilipotřebámsložitoujménem

životy

nadhledemprivatizacesystematicky

loňský

hledámemocnýchdemokratickésamýchústava

pracovištidělníků

trvalým

vzpomínatúspěšnéhopokrok

potřebujeme

svobodnězaloženou

národní

chápali

revolučnípřáteleudrželibudováníblaho

nevyhnutelné

vlastními

reálné

občanské

parlamentu

účastnit

stupníchzhodnotil

vedly

zásobovánítvůrčíjaderných

vzájemného

styky

stabilní

osvobození

umímedemokraciízjišťujemetržníobčanskáveřejnémtotalitní

stavebnictví

rasismu

sovětském

urychleně

náročnostspolupráce

natrvaloideu

podíleli

slováci

ovlivnit

hovořímeprostásocialismusinteligence

brzké

náročné

obecnýchvyvoditkaždodenním

pokles

sovětskýzávěry

srdcí

důstojně

politikůmtransformace

trvalého

nenávistí

evropského

rozvojemprosazování

úctu

občan

parlamentvýzvouchybné

společenskéúsilím

úkor

výstavběsložitámezinárodním

východiskem

vztazíchválečného

volby

konfliktů

ústřední

obecné

významných

vlastníkydůvěřeprávníhorespektu

dialogusurovin

neobejdelidskýmklimatrvale

silamilidstvapodmínkách

jevitrepublikoumluvím

zvyšování

zajisté

nejvyššíchměnysociálně

zákon

státem

orgánůvýsledkůvěděpovstánízásluhou

dařitdůležitýchzlem

předpokladydůvěrapotřeb

obecného

šesté

trpělivosticítímehistoricky

trvalýzemědělství

systémové

slovenského

zárukyrozdělujeopřít

výsledkyspojenozkušenostmi

budovat

vpřed

komunistůrovnostitendencezákladnu

úcty

vývojemkatastrofyzlepšení

zvykli

plníspotřeby

lidském

vyžadují

politický

organizacípotvrzujímezinárodnízdůraznitsilprávem

ministr

ohromnou

bezpečnosti

evropskýmifederální

nezbytná

souvislostíuvědomují

prošlizajistilipočest

žili

států

hodnot

úspěšný

sousedyrespekt

zásadobav

komenskéhokriminalityekologickysamu

podílíúroveňvýbornávrhyekonomice

vizi

důrazvýstavbyspokojenýletošnímjadernéčlenskýchnaléhavě

statisíce

existující

dobrému

jednotlivcůotevřenědnešním

občanasamostatnáobčanský

delegacevítězstvím

nebudeme

povodně

správěstranickézničenídesetiletí

přál

považuji

zahraničního

uspořádání

aktivitaminulém

masaryk

službáchzdravotnickýchsložekprahu

naslouchathloubku

válečnéslabá

jistou

přátelské

vstupu

přicházejíukončení

činnosti

příslušníků

příslušnosti

ženám

nadějireforměvzájemnýchzdí

sněmovny

dobrých

unie

reforma

společná

obecnou

zvyšovat

justice

etapy

standardní

zajištěnípevnoubojují

dnem

prací

rukáchzhroutilpomáhalilidského

úsekyúlohyvýznamnéjdemepřipomínatpřínosvědy

společném

kultuřekupředu

chtěl

mezinárodního

lidskou

životní

institucí

oblastechvzájemně

komunismu

pohoděminulého

rozdělení

osmé

budoucíhonekončí

dalšímusociálníchšťastný

začneme

vím

současnýchtřídčeskoslovenskuzdrojemekonomických

potenciálba

plně

politikůpocitu

realizovat

navázatodpovědnostvůli

čechůnapětí

obyvateli

strany

ústavního

dalšíhouplatnění

tvorby

zápasu

tvorba

zachovánírevoluce

nadějelepšího

plnou

politickyúkolemtisíciletí

vývojvnitřníchstátníchzávodů

rozhodovat

vývojerůstu

poměry

cennadáleříci

občanskýchlepšímuskutečnéhointegrace

plánusílyobyvatelstvapátéotázek

dějinách

průmysluvysocenárodního

neméněobčanskéhovytvářetžádoucí

podporuješkolstvívývoji

evropadobrého

příštíchsprávnouzásady

sebevědomí

spoluprácidalšímivzájemné

nemámekéž

účastipodrobně

civilizaceústavnípřijmoutdobrém

loňském

zákonůpřipravovat

výroby

principusenát

ukazují

týká

plnitdědictvípořádek

říkám

lidovépřáteli

neměli

konkrétních

základy

nenápadně

realizacipřekonat

vracetevropuústavyprávním

práci

vizechápatpodnikůjevynejrůznějších

nárokyvztahů

rodí

odstranění

výzvutvorbě

nebudou

základem

vzniku

skutečnékulturumnozínovémudruhýchtrápípodíletpoliticisektoruatmosféře

mládeže

klimatu

zápasekonatzabezpečenízdravotnictví

bytí

užívání

příležitost

volbáchnavzájem

povinnostikulturníchbezpečnostpostupuzbraní

pomáhajítouhystátějedincedůležitou

události

uznání

orgányrychlejipodporu

lidský

celkověboje

obzvlášť

dále

prospěch

pracovat

hezký

sociálního

mířecelek

práce

úkolhluboce

novýchmůžemedůsledkyzávisícelémvěnovat

příčiny

vztahy

myslet

stupňůzvýšenípracovní

poslézedefinitivněpodnikánířádubytostiprezidentem

celéhozápaslépe

zákonyveřejnéhodnešníhovlivu

dosáhnoutpodmínky

neznamenáoběti

podstatně

důležitější

dobrouopatření

mínění

kulturní

evropy

vytvořenípozitivní

řád

nejvíce

postaveníširoké

budoucíživotemsvoboda

kvalitunovémdalšímcestou

shromáždění

sociálnírozhodující

celku

potřebné

odvahu

zemíchdalších

nejlépe

udržet

charakteruinstitucenejsme

generace

vědět

sloužitvěcí

zkušenosti

směr

pokračovatvšude

osuduživotuevropskýchducha

dětí

miliónů

záležísmysluautomatickyjinýmtradicehistoriekdykoli

růst

podaříjinými

krok

násilíosud

přánípotřebyvládyprocesuprogramsprávnérocepostupvysokou

denněpevně

zvláštěobchodu

obecnězávěr

evropě

různé

možností

existencešpatnéostatnězahraniční

cestaostatníchpokračovalcestuchci

pochopitelně

řešení

společnost

pozornosthlavním

nebude

mnoha

velkou

systémzároveň

smlouvycílemsoučasněvítězství

světanaopakrůznýchhodnoty

srdcečlověka

důležitéčeskázdáznamenávíc

rovněžcelé

právěvíce

novýdělatsystémumyslím

lepší

lidem

období

světprostěnelzeměly

jsou

řízení

dosudopětdalekojinéhostále

další
méněsamozřejměprostředívelkénejen

jsem

mělisicedokoncebýttedytotižneníjen
by

−0.5 0.0 0.5

−
0.

5
0.

0
0.

5

Husak

Havel

Klaus

Zeman



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. osoby
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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 (např. budování, plnění )

▶ Husák nejvíc (9 % ze subst.) – text explicitně neobsahuje čas,
participanty ani modalitu

▶ 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
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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
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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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Děkuju za pozornost!
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