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Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit software, kterým zkusím zmodernizovat 

biblické texty pomocí parafráze na úrovni slov. Dalším cílem bude biblické texty 

parafrázovat pomocí specifických jazykových korpusů a pokusím se připodobnit 

biblické texty určité jazykové skupině, například odborné lékařské terminologii. 

Nakonec zkusím parafrázovat běžné texty jako je poezie, právo či úryvky 

novinových článků, zda budou znít po využití biblického modelu jako součástí 

dnešní bible. Parafrázování textů bude probíhat pomocí nástrojů Word2vec a 

MorphoDiTa a zanalyzuji užitečnost těchto nástrojů pro český jazyk a zvláště pak 

pro biblické texty.  
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Předmluva 

V době, kdy je na internetu dostupné obrovské množství odborných či historických 

textů a knih, se ukazuje, že ne všichni mluvíme stejným jazykem. Čteme-li lékařské 

zprávy, právní dokument, náboženský text či archeologickou zprávu, vždy se 

pohybujeme v nějakém uzavřeném jazykovém světě, který pro nás není vždy 

srozumitelný. Parafrázování textu sice nemůže plně nahradit text původní, právo stojí 

na jasné formulaci, lékařská zpráva na přesném specifikování problému, apod., ale 

nezasvěcenému člověku může alespoň přiblížit smysl textu, který se mu zdá jinak 

nejasný. Jako základní dokument pro parafrázování jsem zvolil biblický text. Jednak 

v sobě obsahuje poezii, zápisy z kronik, právní nařízení či žánr podobný pohádkám, 

fantasy a science fiction, jednak je otázka určitého druhu automatizace církevně 

ožehavým tématem, konkrétně zda a nakolik automatizace může generovat kázání či 

přetlumočit biblický text. Nakonec mám jako student informatiky i teologie osobní 

zájem na tom, najít mezi těmito obory nějaké společné území, kde se mohou potkat 

ve vzájemné symbióze. 
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1 Úvod k parafrázování 

Parafrázování textu znamená extrahovat, generovat příp. rozpoznat informaci ve 

slově, větším celku, větě, odstavci či celém textu o stejné či případně co nejbližší 

výpovědní hodnotě.  

(1) Pán prstenů je román napsaný Tolkienem. 

(2) Tolkien napsal román Pán prstenů. 

(3) Tolkien je autorem románu Pán prsten. 

Věty (1), (2) i (3) mají stejnou výpovědní hodnotu, věta (3) však v parafrázi přibírá 

nové slovo - autor, které značí jisté pochopení věty. Pochopení věty je však ne vždy 

možné bez většího větného celku, například  

(4) Doprovodil jsem dívku na hranici. 

(5) Doprovodil jsem dívku na pohřební hranici. 

(6) Doprovodil jsem dívku k hraničnímu přechodu. 

Věta (4) není jednoznačná, neboť není jasný význam slova hranice a proto se sice 

zdá, že (5) i (6) by mohly být parafráze, závisí však na kontextu, zda jsem jako 

vykonavatel děje inkvizitor či hraniční kontrola. Některá homonyma se dají snadno 

odlišit, pro některá potřebujeme větší celky textu. [3]   

V této práci se hlavně věnuji parafrázování pomocí synonym či přibližných 

synonym.  

(7) Dal jsem si víno do čutory 

(8) Dal jsem si víno do flašky 

Věty (7) a (8) nemají stejnou informační hodnotu, ale v případě modernizace či 

zjednodušení textu je to právě ten typ parafrázování, na který je zaměřena tato práce. 
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2 Použité nástroje pro parafrázování bible 

2.1  Word2vec 

Nástrojem, na kterém stojí tato práce, je Word2vec. Tento nástroj, vyvinutý v roce 

2013 týmem v čele s Tomášem Mikolovem, využívá tzv. word embeddings (vnoření 

slov), tzn. převod slova na vektor. Celý korpus dat (textová data) se převede na 

několikadimenzionální prostor. Velkým přínosem tohoto nástroje je nejenom zjištění 

blízkost jednotlivých slov pomocí kosinové vzdálenosti vektorů, ale i možnost najít 

vektorové podprostory, ve kterých jednotlivá slova v podobě vektorů nějak 

významově souvisí. 

 
obr. 1 

 

 

Na obr. 1 je kupříkladu vidět, že Francie a Německo mají k sobě blízko, stejně tak 

Paříž a Berlín. V několikadimenzionálním prostoru se takovéto podobnosti velmi 

obtížně znázorňují, navíc se mohou data lišit a podobnost bude někde zcela náhodná. 

Přesto jsou data, bez přímé anotace značkami ( Město, Stát, Podstatné jméno ), 

tematicky rozdělena dle kategorií.  

 

Pokud slova převedeme na body v prostoru, pro vektory slov se dají zavést různé 

operace. První z nich je výběr nejbližšího slova. Pro slovo kapr může výstup vypadat 

jako v tabulce 1. 

  

Slova  Kosinová vzdálenost vektorů 

štika 0.7453 

ryba 0.7294 

Vánoce 0.6649 
Tabulka 1 
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Pro menší data je tato tabulka často zavádějící, neboť podobnost mezi kaprem a 

Vánocemi je v běžné řeči velmi vzdálená. Toto je klíčová vlastnost pro parafrázování 

v textu a v této práci ji přímo využívám.  

Dále je možné se ptát na podobnost významu slov. Je možné pomocí Word2vecu 

zodpovědět tyto otázky: 

Muž se má k ženě jako král k ____ =  královně.  

vektor(„král“) – vektor(„muž“) + vektor(„žena“) = vektor(„královna“)  

 

Máme tedy nejenom možnost posoudit, které ze dvou slov je třetímu slovu bližší, 

můžeme též predikovat, jak vypadá čtvrté slovo, které se má k třetímu jako druhé 

k prvnímu. Velmi zjednodušená 2D projekce vektorového prostoru a vztahů mezi 

vektory slov je na obr. 2.  

 

 

 
obr. 2 

 

Dále dává zajímavé výsledky sčítání vektorů, což by v běžné řeči odpovídalo 

otázkám typu: jak spojit významově slovo x a slovo y? 

Například : 

vector(„Rusko“) + vector(„řeka“) ≈ vector(„řeka Volha“) 

vector(„Německo“) + vector(„hlavní město“) ≈ vector(„Berlín“).1 

 

Co se týče Německa a hlavního města, je vektor(„Berlín“) jediným správným 

výsledkem. Co se týče Ruska, tak to má kolem 100 000 řek.[8] Pomineme-li fakt, že 

nejspíš bude spousta názvů duplicitních, pořád není jasné, co přesně by měla ruská 

řeka být.  Jedná se tedy o to, jakou množinu dat máme.   
 

Práce s vektory někdy ukáže pozoruhodnou schopnost vycítit hlubší podobnosti slov 

či slovních spojení, než se dá zjistit pouze morfologickou  a sémantickou analýzou. 

  

vector(„Montreal Canadiens“) – vector(„Montreal“) + vector(„Torronto“) =  

vector(„Torronto Mapple Leaves“) 

 

 
1 Toto funguje pro angličtinu, kde se hlavní město řekne jedním slovem - Capital 
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Montreal Canadiens a Torronto Mapple Leaves jsou kanadské hokejové teamy.  Na 

nástroji Word2vec je patrné, že existuje více druhů podobnosti slov. Lexikálně by 

Torronto Mapple Leaves mohlo být podobné s Montreal Mapple Leaves 

s prohozením Torronta za Montreal, ale v kontextu sportovního slovníku to 

podobnost nemá téměř žádnou. (předpokládejme, že Montreal Mapple Leaves 

doposud jako sportovní team neexistuje).  

 

Velkou výhodou Word2vecu je, že není třeba slova nijak předem anotovat. Vychází 

totiž z hypotézy, že slova, která se vyskytují na podobných místech (v kontextu 

stejných či podobných slov) mají podobný význam.  

Nástroj používá dva modely pro převod slova na vektor. [4] 

 

2.1.1 CBOW 

CBOW neboli continuous bag-of-words model predikuje slovo z nějakého kontextu, 

často osmi slov. Má-li tedy věta slova w1, w2... wn, pak pro wi bude kontext {wi-4, wi-

3... wi+3, wi-4} mimo wi. Vstupem pro model bude kontext a výstupem bude slovo 

uprostřed. 

Mějme vstup “Hobiti jsou opravdu úžasná stvoření, jak jsem už říkal.” a kontext = 6.  

Vstup  Výstup 

(Hobiti, jsou, opravdu, stvoření, jak, jsem) úžasná 

(jsou opravdu úžasná, jak, jsem, už) stvoření 

(opravdu, úžasná, stvoření, jsem, už, říkal) jak 
Tabulka 2 

 

2.1.2 Skip-gram 

Tento model je opakem CBOW, z jednoho slova se snaží až do nějaké rozumné 

velikosti kontextu predikovat ostatní slova. Ta jsou predikována pomocí tohoto 

pravděpodobnostního vzorce 

 
kde T je velikost korpusu, c je polovina velikosti kontextu. [5] 

vstup = „Hobiti jsou opravdu úžasná stvoření, jak jsem už říkal.“ a kontext = 6. 

Skip-gram model se pro zadaný vstup zachová takto: 

Vstup  Výstup 

Hobiti (Hobiti, jsou), (Hobiti, opravdu), (Hobiti, úžasná) 

jsou  (jsou, Hobiti),(jsou, opravdu), (jsou,úžasná), (jsou, stvoření) 

opravdu,  (opravdu, Hobiti),(opravdu, jsou), (opravdu,úžasná), 

 (opravdu, stvoření), (opravdu, jak) 

úžasná (úžasná, Hobiti),( úžasná, jsou), (úžasná,opravdu), 

 (úžasná, stvoření), (úžasná, jak), (úžasná, jsem) 

stvoření (stvoření, jsou), (stvoření,opravdu), (stvoření, úžasná), 

 (stvoření, jak), (stvoření, jsem), ( stvoření, už) 

jak (jak,opravdu), (jak, úžasná), (jak, stvoření),  

(jak, jsem), (jak, už), (jak, říkal) 

jsem (jsem, úžasná), (jsem, stvoření), (jsem, jak),  

(jsem, už), (jsem, říkal) 
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už (už, stvoření), (už, jak), (už, jsem), (už, říkal) 

říkal (říkal, jak), (říkal, jsem), (říkal, už) 
Tabulka 3 

 

2.1.3 Porovnání Skip-gramu a CBOW 

Tyto dva modely mají opačný přístup ke kontextu (obr. 3). Skip-gram se používá 

hlavně při menších korpusech, neboť je časově náročný a lépe funguje pro méně 

frekventovaná slova než CBOW. Ten je naopak lepší pro slova frekventovaná a je 

také několikanásobně rychlejší. Proto jsem se rozhodl používat model CBOW. 

 
obr. 3 

 

  

2.2 MorphoDiTa 

MorphoDiTa je nástroj, který poskytuje možnost analyzování, tokenizování, 

generování a tagování textu. V této práci jsem se rozhodl pro použití REST API  

tohoto nástroje. Jednak předpokládám, že připojení k internetu bude většinou 

dostatečné, jednak program poskytuje většinu funkcionality bez připojení k internetu.  

2.2.1 Vstup a výstup 

 

MorphoDiTě posílám url dotazy a ona mi vrací text v JSON. Zde je ukázka pro url:  

http://lindat.mff.cuni.cz/services/MorphoDiTa/api/analyze?data=Děti%20pojedou%2

0k%20babičce.&output=vertical 

 

 

 

 
{ 

 "model": "czech-morfflex-pdt-161115", 

 "acknowledgements": [ 

  "http://ufal.mff.cuni.cz/MorphoDiTa#MorphoDiTa_acknowledgements", 

  "http://ufal.mff.cuni.cz/MorphoDiTa/users-manual#czech-morfflex-

pdt_acknowledgements" 

http://lindat.mff.cuni.cz/services/morphodita/api/analyze?data=Děti%20pojedou%20k%20babičce.&output=vertical
http://lindat.mff.cuni.cz/services/morphodita/api/analyze?data=Děti%20pojedou%20k%20babičce.&output=vertical
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 ], 

 "result": "Děti\tdítě\tNNFP1-----A----\tdítě\tNNFP4-----A----

\tdítě\tNNFP5-----A----\npojedou\tjet-

1_^(pohybovat_se,_ne_však_chůzí)\tVB-P---3F-AA---\nk\tk-1\tRR--3----

------\tk-3_^(označení_pomocí_písmene)\tNNNXX-----A----\tk-

4`kůň_:B_^(jednotka_výkonu)\tNNMXX-----A---8\tk-

8_:B_^(ost._zkratka)\tXX------------

8\tkomanditní_:B_^(jen_komanditní_společnost)\tAAXXX----1A---

8\tkoncernový_:B\tAAXXX----1A---8\tkuo-

1_:B_,t_^(stará_jednotka_výkonu)\tNNNXX-----A---

8\nbabičce\tbabička\tNNFS3-----A----\tbabička\tNNFS6-----A----

\n.\t.\tZ:-------------\n\n" 

} 

 

Tato část url adresy analyze?data= mě odkazuje na metodu analyzování. Pokud 

analyze vyměním za generate, tag či tokenize, zavolám v REST API metody pro 

generování, tagování a tokenizaci. Dále následuje množina slov, mezi kterými 

vkládám %20. V kontextu analyze například pošlu MorphoDiTě celou větu a mezery 

nahradím za znak %20. Na závěr dotazu mohu připojit různé specifikace pomocí &. 

Já využívám tuto část pro změnu výstupu. Místo JSONu pro result dostanu jen prostý 

text, který se lépe parsuje.  

 

2.2.2 Tokenize 

Tokenize je metoda, která mi vrátí rozdělená slova pomocí tagů <token>. Pro účely 

pararázování jsem ji nevyužil.  

2.2.3 Analyze 

Metoda analyze je mnohem zajímavější, než tokenize. Její výstup je výše. Pro 

všechna slova ve větě tedy určí všechny možné tvary. Problém s touto metodou je 

však ten, že pro jedno slovo vrátí více výsledků. Nepraktické je to pro to, že pokud 

nebudu brát ten první výsledek, potřeboval bych hlubší znalost věty, abych se 

rozhodl, který z výsledků je správný. Místo analyze tedy používám pro 

zanalyzování věty metodu tag.  

2.2.4 Tag 

Tato metoda je velmi podobná analyze až na to, že mi pro každé slovo vrátí jednu 

kombinaci morfologické značky a základního slova. Sám tedy provádí nějakou 

analýzu věty a většinou by mi měl vrátit správnou morfologickou značku a základní 

tvar. Tento postup má samozřejmě úskalí. Pro větu: „Ženu holí stroj“ se sám musí 

rozhodnout pro kontext a já se nedozvím, že tam byla nějaká závažná kolize 

významů. Na druhou stranu tyto věty nejsou moc běžné a metoda tag se zdá být 

dobrým nástrojem.  Výstupem, který já používám, je 
původní slovo/slovo v základním tvaru/morfologická značka původního 

slova. Např:  
Trolové, trol, NNMP1-----A---- 

 

2.2.5 Generate 

Metoda generate je skvělým pomocníkem pro parafrázování, protože pro každé 

slovo vygeneruje všechny jeho možné tvary. Potíž je ale v tom, že slovo musí být 

v základním tvaru. Proto tuto metodu vždy používám v kombinací s metodou tag, 
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která mi vrátí základní tvar slova. Výhoda metody generate je, že pokud mám 

seznam slov, která mi má vygenerovat (v základním tvaru), pak mi na jedno zavolání 

metoda vrátí vygenerované všechny možné tvary pro mnou zadaná slova.  

 

  

2.2.6 Morfologické značky 

Jedna z možných morfologických značek pro slovo “děti” může být tato: 

NNFP1-----A----.V tabulce 4 jsou vysvětleny kategorie jednotlivých pozic.  

 

No.  Name  Description 

 1   POS  Part of Speech 

 2   SUBPOS  Detailed Part of Speech 

 3   GENDER  Gender 

 4   NUMBER  Number 

 5   CASE  Case 

 6   POSSGENDER  Possessor's Gender 

 7   POSSNUMBER  Possessor's Number 

 8   PERSON  Person 

 9   TENSE  Tense 

 10   GRADE  Degree of comparison 

 11   NEGATION  Negation 

 12   VOICE  Voice 

 13   RESERVE1  Unused 

 14   RESERVE2  Unused 

 15   VAR  Variant, Style, Register, Special Usage  

Tabulka 4 

 

 

Nyní popořadě: 1 - N značí podstatné jméno, 2 – N značí všeobecné podstatné 

jméno, 3 – F značí rod ženský, 4 – P značí množné číslo, 5 – 1 značí první pád, další 

mínusy značí, že toto slovo neobsahuje příslušné kategorie, což kupříkladu znamená, 

že podstatné jméno nemá žádnou osobu, tato kategorie je vyhrazena pro slovesa. 

11 – A značí, že slovo není negativní.  [9] 

 

Samozřejmě děti mohou být kromě nominativu i v akuzativu. Pro jedno slovo může 

být několik morfologických značek, které se liší v některých kategoriích.. 

 

http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#POS
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#SUBPOS
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#GENDER
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#NUMBER
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#CASE
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#POSSGENDER
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#POSSNUMBER
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#PERSON
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#TENSE
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#GRADE
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#NEGATION
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#VOICE
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#RESERVE1
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#RESERVE2
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/Morphology_and_Tagging/Doc/hmptagqr.html#VAR
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3 Bible 

3.1 Motivace pro práci s biblí  

Bible je nejčtenější a nejznámější knihou v lidské historii. Lidé, kteří se hlásili ke 

křesťanství v roce 2012, tvoří třetinu světové populace. Kromě křesťanů bibli užívají 

Svědci Jehovovi či Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, známá jako 

mormoni. Na bibli se přímo či nepřímo odkazují mnohá další náboženství či nová 

náboženská hnutí, jako je například Církev sjednocení, jejíž členové jsou nazýváni 

moonisty. [1] 

 

Dále je to kniha, nebo spíše soubor knih, které mají obrovskou historickou hodnotu. 

Její nejstarší části nám mohou říci mnohé o fungování společnosti před 7. stoletím 

před Kristem. Biblická archeologie potvrzuje i vyvrací mnohé, co je v této knize 

psáno, ale co se týče rituálních zvyků, názorů a příběhů, je bible unikátní a díky 

důležitosti pro židovskou víru  zakonzervovanou sbírkou po tisíciletí. 

 

Díky tomu je to však kniha, která nás spojuje s jejími autory přes téměř tři tisíciletí a 

je pro nás proto často nesrozumitelná. Právě díky její oblibě, množství překladů a 

jejímu vlivu ve světě je bible ideální knihou pro parafrázování, neboli „zdnešnění“ 

starého hebrejsko-řeckého spisu. [2]    

 

 

3.2 Biblické překlady 

3.2.1 Rozdílné pojetí bible mezi židy a křesťany 

 

Samotné slovo bible pochází z řeckého τὰ βιβλíα (ta biblia), což znamená knihy či 

svitky. Bible není jednou knihou, ale spíše svazkem menších knih, které mají zásadní 

vliv na dvě světová náboženství – křesťanství a judaismus. Někdy se hovoří o 

křesťanské a židovské bibli. Křesťanská bible se dělí na Starý a Nový zákon. 

Židovská bible, která se hebrejsky řekne נָּ״ְך  se téměř shoduje ,(Tanakh) תָּ

s křesťanským starým zákonem. Tanakh je spojením tří částí hebrejské bible: ה  – תֹורָּ

Torah = zákon, ְנִביִאים – Nevi’im = proroci a   תּוִבים  Ketuvim = spisy. Oproti - כְּ

křesťanskému zákonu má jiné pořadí knih a většinou i jiný počet. Katolická církev 

uznává 46 knih Starého zákona, ortodoxní (pravoslavné) církve jich uznávají 49. 

Protestantské církve a církve vzešlé z reformace jich uznávají 39 a jejich seznam 

knih se shoduje s knihami, které jsou obsaženy v Tanakhu, kde je však několik knih 

sloučených a židé tedy uznávají  knih 24.  

 

Pořadí knih je dáno také tím, že první křesťané, kteří nebyli židy, tzv. 

pohanokřesťané, začali používat řecký překlad Starého zákona, Septuagintu, která 

vzešla z alexandrijské židovské komunity do 1. století před Kristem a svoji 

strukturou je tedy starší než mladší židovské uspořádání knih, které bylo sestaveno 

na koncilu v Javne na konci 1. století po Kristu. Jistá nevraživost a snaha vymezit se 

proti nově vznikající židovské sektě mohly přispět k tomu, že nějaké knihy byly 

přidány do biblického kánonu a nějaké naopak ne.  
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Co se Nového zákona týče, tam panuje mezi křesťany všeobecná shoda. Martin 

Luther, augustiniánský mnich, který je považován za předního zastánce reformace,  

sice označil List Jakubův za tzv. „slaměnou epištolu“ a doporučoval se jí moc 

nezabývat, ale přesto ji ve svých překladech Nového zákona uváděl.  

 

3.2.2 Historie překladů 

Církevní historie prvních staletí je komplikovaná a období pronásledování se střídala 

s obdobím klidu. Po Ediktu milánském (r. 313), kdy bylo zrovnoprávněno 

křesťanství na území římské říše a po přesunutí hlavního města z Říma do 

Konstantinopole, se začalo na západě i na východě rozvíjet křesťanství hospodářsky, 

kulturně i politicky. Na konci 4. století Papež Damasus I. pověřil Jeronýma, aby 

vytvořil nový překlad bible, neboť i novozákonní spisy i Septuaginta byly psány 

řecky a papež si přál, aby se četba bible rozšířila mezi latinsky mluvící lid. Jeroným 

byl velmi vzdělaný a přeložil sám celý Starý zákon z hebrejštiny a Nový zákon 

z řečtiny do latiny. Knihy, které neobsahovala hebrejská bible, přeložil ze 

Septuaginty. Jeho latina byla srozumitelná běžným lidem, neboť použil tzv. vulgární 

latiny, která se lišila od antické, používané třeba Ciceronem. Jeho překlad se nazývá 

Vulgata a pro římsko-katolickou církev byl až do ranného novověku závazným 

překladem.  

 

Když v 16. století Martin Luther začal překládat Starý zákon do němčiny, využil 

hebrejské texty židovské bible, které však neobsahovaly několik knih, které 

obsahovala Vulgáta, neboť Jeroným využíval k překladu i Septuagintu. Od té doby 

vzniklo několik překladů do národních jazyků více či méně zdařilých, které jsou 

často závislé na tom, která církev je zaštiťuje. [7] 

3.2.3 Moderní trend překladů 

Překladů bible je dnes opravdu hodně, ať už latinských, anglických nebo českých. 

Dříve se posuzovaly překlady podle toho, jak moc věrné byly originálu. To 

usnadňovalo práci s doslovným textem, ale obtížnější bylo, aby ten text zněl 

skutečně a neumělkovaně. S přibývajícím množstvím překladů se začalo dbát i na to, 

aby text zněl moderně a případně podal nový pohled. Kromě doslovného překladu se 

čím dál více objevuje nový typ biblických překladů, parafráze. Zmíním zde dva, 

které jsou v českém jazyce zásadní. Slovo na cestu a Parabible. Parabible je soubor 

vybraných příběhů z bible, kde Ježíšovo působení zasadí do České republiky 21. 

století. Ježíš se narodil v Ostravě, mluvil proti politikům a kněžím, pomáhal 

alkoholikům atd... Autor se zde úplně odpoutal od původního znění textu a snažil se 

přetlumočit myšlenku dnešnímu čtenáři. Slovo na cestu je naopak parafrázování 

biblického textu, které se jinými slovy snaží postihnout tu samou věc. Tento typ se 

ukazuje jako možná aplikace této bakalářské práce. 
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3.3 Autorství bible 

3.3.1 Wellhausenova teorie o vzniku Starého zákona 

Autorství bible je po dlouhou dobu sporným tématem. Je jisté, že bibli napsalo 

mnoho autorů za velký časový úsek. Podle Julia Wellhausena2 jsou ve starém zákoně 

4 druhy pramenů, či teologických škol. Označuje je jako P,D,J,E. J jako Jahvista a E 

jako Elohista jsou autoři, kteří používají odlišné jméno pro Boha a vyznačují se 

důrazem na příběhy. P jako Priest, neboli kněz, je označení pro texty, které vzešly 

z kněžského kruhu a jsou to texty věnující se rituálům. Obsahují návody, jak přesně 

pracovat s hříchy, jak správně obětovat Hospodinu apod. Poslední je D jako 

Deuteronomista. Hlavní knihou tohoto pramene je kniha Deuteronomium, kniha 

zákonů, která dává důraz na vnitřní prožívání víry, oproti kněžským rituálům. Tato 

teorie je dnes z velké části všeobecně přijímaná. Její důsledky jsou pozoruhodné a 

vysvětluje časté protiklady v bibli. Jednotliví autoři či možná spíše jednotlivé 

teologické školy tehdy neměly problém  dát dohromady několik verzí jednoho 

příběhu a zaobalit je svým  vlastním teologickým rámcem. Díky tomu máme hned 

v první knize bible, Genesis, dvě zprávy o stvoření světa, z nichž díky opačnému 

pořadí tvoření světa a člověka jedna druhou popírá. [6] 

3.3.2 Nový zákon 

Nový zákon je mnohem mladší než Starý, ale i přesto je autorství knih častou 

záhadou. Je jisté, že ne všechny Pavlovy listy napsal Pavel. I zde se najdou jistá 

místa, která kladou důraz na něco jiného a i zde jsou částečně místa, která si mohou 

protiřečit. Nový a Starý zákon sdílejí spoustu témat, v mnoha ohledech však pohlíží 

na různé oblasti víry, života či hodnot odlišně, neboť je mezi nimi několik staletí 

rozdílu. Jako kdybychom chtěli dnes vydat knihu s názvem Učitelé českých zemí, 

kde by se jednotliví učitelé od Cyrila a Metoděje přes Komenského až po Františka 

Novotného vyjadřovali k jednotlivým tématům jako je morálka, podstata vzdělání 

apod.  

3.3.3 Protiklady v bibli 

Bible je tedy sbírka zákonů, příběhů, proroctví, ponaučení apod. Nechci zde vyvracet 

ani obhajovat bibli jako takovou, její aspoň zdánlivá rozpornost je však výhodou, 

pokud se budeme snažit o její parafrázi. Proto zde uvedu několik příkladů, které 

v sobě zdánlivou rozpornost ukazují: 

  

Boží milosrdenství: 

Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. 

- žalm 145:9 

a roztříštím je jednoho o druhého, otce i syny, je výrok Hospodinův; budu bez 

soucitu, bez lítosti a bez slitování, až je budu ničit. 

- Jeremiáš 13:14 

Vztah k hlupákovi 

Neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on. 

- Přísloví 26:4 

Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrý. 

- Přísloví 26:5 

 
2 Julius Wellhausen byl protestantský teolog, jeho teorie pramenů je dodnes z velké části 

všeobecně přijímána. 
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Zde je ukázka dokonce po sobě jdoucích protikladných veršů, které autor knihy 

vložil přesně za sebe. Ať už mají jednotlivé protiklady teologická zdůvodnění, nebo 

ne, parafrázování textu to v mnohém usnadňuje. 

3.4 Obtíže s parafrázováním bez kontextu 

Před samotným parafrázováním je třeba se nejdříve podívat na možná úskalí. Mějme  

první dva verše z 1. kapitoly Janova evangelia: 

 

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u 

Boha.  

 

Máme zde dvě jména – Slovo a Bůh. Velká písmena zde slouží hlavně jako ukazatel 

důležitosti či výlučnosti těch slov. Že Bůh není jen tak ledajaký bůh cizích národů, 

není jeden z bohů Egypta ani Babylonu, ale je to Bůh. A je jen jeden. Stejně tak to 

Slovo. Nebylo to jen tak ledajaké slovo, ale to Slovo, skrze které se tvořilo, které 

bylo od začátku. Toto Slovo se ztotožňuje s Kristem.  

Je třeba si uvědomit, že je to pouze náš výklad, neboť biblická hebrejština ani řečtina 

nepoužívala velká a malá písmena. Co se týče víry v jednoho Boha, po většinu doby 

trvání starého zákona lidé věřili v existenci několika bohů, takže už jen jméno pro 

Boha jako Bůh je zavádějící.  

V hebrejštině navíc pro boží jméno slouží jednak tzv. tetragramaton JHWH, neboť 

tehdy nepoužívali v textu psané samohlásky, jednak označení Elohim. Díky tomu, že 

židé nezobrazují ani nevyslovují toto jméno boží (JHWH - Jahve), tak když židé na 

toto slovo narazí, místo JHWH přečtou Adonai Elohim – něco jako pán Bůh. 

V češtině se někteří překladatelé snažili přeložit elohim jako hospodin a JHWH jako 

bůh, ale pro náš jazyk to nemá takový význam. 

 

Co se biblické řečtiny píše, ta má také několik zvláštností. Dnes je řecká bible 

doplněna o dikatritiku a mezery:  

ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 

οὖτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν 
 

V originálním textu však stálo něco takového: 

 

 
obr. 4 
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Text jednak bez velkých písmen, jednak bez doprovodných značek a jednak bez 

mezer. Pro dnešní čtenáře téměř nečitelné. O nějaké kapitalizaci slov nelze mluvit.  

 

Pro určení toho, co však je jméno a co není bychom potřebovali text otagovat dalšími 

informacemi. Navíc, určitá jména mají v jazyce vlastní význam. Například první dvě 

lidská jména v bibli mají velmi doslovný význam. Jméno Adam znamená člověk a 

Eva znamená něco jako „život dávající“. Často se překládá jako „živa“, což je spíše 

archaické. Pro parafrázování by se nám často  hodilo chovat se ke jménům jako 

obecným podstatným jménům.  

  

4 Metody řešení problému 

Problémem, který tato práce řeší, je co nejlepší parafrázování textu v rámci nějakého 

tematického okruhu. Jeden směr je přímá modernizace bible, druhý směr je 

přiklonění nějakého textu k odbornějšímu či nějak specifickému jazyku (lékařská či 

právnická terminologie, poezie) 

4.1 Úloha Word2vecu a MorphoDiTy při parafrázování 

Úloha se dá abstrahovat tak, že v daném textu hledám synonyma, která se ale 

program naučí rozpoznat z dostupných dat. Práce s nástroji má dvě fáze, viz. obr 5.  

 

 
obr. 5 

 

Při trénování vyberu vhodné texty, které slouží jako můj model, tj. množina slov a 

jejich vektorů. Při parafrázování už pouze využívám model jako slovník, ve kterém 

hledám jednotlivá slova. Pro menší modely je však tento způsob velmi krkolomný, 

neboť se může kupříkladu stát, že blízko slovu „červený“ bude „obědval“. Kvůli 

tomu následuje po tomto nahrazení ještě MorphoDiTa, která má pomoci pročistit 

data a zaručit, že se nebude nahrazovat jiný slovní druh, než mělo původní slovo. 

Navíc však může pomoci se správným tvarem, pokud se slovo „párkem“ má nahradit 

slovem „klobása“, tak MorphoDiTa převede toto slovo na „klobásou“.  

 

Pokud nenajdu vhodná slova pomocí Word2vec nebo pokud mi MorphoDiTa slovo 

kvůli odlišnému slovnímu druhu zamítne, vracím původní řetězec. 

 

Samotné parafrázování vypadá tak, že upravený vstup dostane Word2vec a pro každé 

slovo, které jsem mu označil jako vhodné pro parafrázi, najde tabulku nejbližších 

slov. Pro bibli bylo specifické, že často příbuzné slovo bylo jméno, takže z té tabulky 

nejbližších slov vygeneruji 10 slov a vyberu za vhodné první slovo, které není 

jménem. Pro jména či slova začínající velkým písmenem parafráze většinou 

neprobíhá. Někdy se však stane, že vlastní jméno má k sobě blízké obecné jméno. 

V tomto případě parafráze nastane.  
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Při menších modelech stačila velikost kontextu 5, neboť dál už byla spíše náhodná 

slova. I pro větší modely se velmi často stane, že se vhodné slovo najde do prvních 

třech nejbližších. Blízkost slov se měří pomocí kosinové vzdálenosti a je v rozmezí 0 

a 1. Je otázkou, zda by nebylo rozumné požadovat alespoň minimální hranici 

podobnosti, řekněme třeba 0.6, pod kterou už by slova byla spíše náhodná. Pro menší 

modely a vzácná slova je to však příliš tvrdá podmínka, takže jsem ji ze svého řešení 

vyřadil. 

  

Samotný výběr slov pro generování je velmi prostý, chci nahradit všechna slova delší 

než tři znaky. Důvod je ten, že do tří znaků je většina slov zájmenem či předložkou a 

náhrada není zajímavá. Tímto jsem si i ušetřil potíže s interpunkcí, která se 

nenahrazuje nikdy a kupříkladu otázka vždy zůstane otázkou a rozkaz rozkazem. To 

je výhoda oproti angličtině, kde je otázka definována použitím do/does. Například: 

„Where does he live?“ Pokud bych nahradil slovo does za kupříkladu works, formát 

otázky by nebyl zachován. V češtině žádné takové pravidlo není.     

 

S použitím MorphoDiTy by se dalo uvažovat o tom, že bych zkusil parafrázovat 

každé slovo a díky morfologické analýze bych mohl vyřadit interpunkci, spojky 

apod. Z výsledků je ale patrné, že parafrázování slov delší než tři dává dostatečně 

zajímavé výsledky. Problém však nastává v těch krajních případech.  

Například věta: „David a Goliáš bojovali spolu“ byla parafrázována jako „David a 

Goliáš válčili s“.  Pro použití takovéto náhrady by bylo třeba větu upravit stylem: 

„David válčil s Goliášem“, tato parafráze však vyžaduje mnohem hlubší pochopení 

textu, než jen prostá náhrada slov. Dále se slova jako „oř“ či „vlk“ nechají 

v původním znění, avšak většina podstatných jmen má v češtině alespoň 4 znaky.  

4.2 Optimalizace Word2vecu při trénování modelu 

Word2vec je nástroj, který dostává velké množství parametrů. Hlavními parametry, 

které je možné měnit v programu, je dimenze vektoru, počet iterací a minimální 

výskyt slov.  

 

Dimenze vektoru netriviálním způsobem ovlivňuje velikost modelu. Pro velká data 

se zdá být dimenze 100 dostatečná. Pro menší data lze dosáhnout o trochu lepších 

výsledků snížením velikosti vektoru.  

Minimální počet výskytů jednotlivých slov je trochu ošemetný parametr. Může se 

totiž stát, že náš specifický jazyk bude osekán o právě ta specifická slova. 

Kupříkladu budu-li mít jedno slovo v celém textu, které je pro text ale důležité, 

ztrácím informaci. Tento parametr slouží hlavně k snížení velikosti modelu a je tedy 

vhodné s ním pracovat pouze pokud máme nedostatek paměti či příliš velký model. 

Pro dostatečně dobré výsledky funguje nastavení tohoto parametru na 5. 

Počet iterací průchodu textem je naopak parametr, který je vhodné optimalizovat. Má 

vliv pouze na trénování modelu a je tedy přímo úměrný době čekání. Na druhou 

stranu od nějakého počtu opakování se vektory téměř nemění a je tedy zbytečné 

čekat. Opět se zdá, že počet iterací 5 je dobrá volba.  

 

Dále je možné upravovat, zda chceme používat Skip-gram či CBOW. Pro účely 

specifických malých textů je vhodné zvolit Skip-gram, ale většinou chceme mít 

modely velké a proto jsem implicitně nastavil CBOW.  
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4.3 Použití Word2vecu 

Samotné použití je velmi přímočaré. Po tom, co vyberu ve větě všechna slova, která 

se mají nahradit, pošlu do Word2vecu slovo a dostanu výsledek. Jediné optimalizace, 

které zde provádím, je nenahrazování jmen jménem. Díky tomu dochází k 

zajímavým úkazům typu:  

„David bojoval s Goliášem“ se v některých modelech převede na „David válčil spolu 

zápasníkem“. Stalo se to, že pro nahrazení slova David mi Word2vec nabízel 10 

nejbližších slov samá jména a ta přeskakuji. U Goliáše se mezi jména vsunul 

zápasník a tak ho Word2vec vrátí. Opačný směr ale neplatí. Když jsem povolil 

náhradu jmen, věta „Jdi za králem“ se nahradila za „Jdi za Davidem“. Z toho důvodu 

jsem vyřadil parafrázování jmén z Word2vecu. 

Další optimalizací bylo vyřazení záporu. Pokud původní slovo nezačínalo na ne, 

výsledné slovo také nezačíná na ne. Jedná se o případy, kdy nejbližší záměna za 

slovo „bylo“ je „nebylo“, případně „přišel“ a „nepřišel“. Paradoxně to logice někdy 

pomohlo. Kupříkladu parafrázovaná věta s využitím korpusu natrénovaného z 

wikipedie studentů medicíny: 

 
Na počátku bylo slovo  -------> Na začátku nebylo obilí.  

 

Nejsem si úplně jistý, kde se našla náhrada obilí a slova, ale po přidání tohoto 

pravidla se parafráze provedla takto: 

 
Na počátku bylo slovo  -------> Na začátku očkováním obilí.  

 

Ukazuje se, že na malých datech bych nejspíš měl zápor zanechat, protože 

srozumitelnost textu se tím značně zvyšuje. 

 

4.4 Použití MorphoDiTy 

Pro parafrázování textu používám tři volání MorphoDiTy. Poprvé na celý text 

zavolám metodu tag. Z výsledků mě zajímají morfologické značky, neboť tyto 

značky použiju při vybírání vhodného tvaru nahrazovaného slova.  

Dále použiju metodu tag pro všechna slova, která mi vrátí Word2vec jako 

nahrazená. Z těchto slov naopak využiji základní tvar slova. Základní tvary pospojuji 

dohromady a zavolám metodu generate, která mi pro každé slovo najde všechny 

možné kombinace morfologických značek. Zde naopak potřebuji znát kombinaci a 

cílové slovo. Jednotlivé výstupy si proto pro snadné vyhledávání ukládám do 

slovníků. Najdu-li vhodnou náhradu, nahradím. Pokud ne, vrátím původní slovo.   

 

4.5 Optimalizace MorphoDiTy 

V sekci 2.2.6 jsem ukázal tabulku základních značek. Pokud bych chtěl využívat 

hlubší analýzu MorphoDiTy, měly by následovat další tabulky pro každou 

podkategorii s vysvětlením, ale tato práce využívá jednoho triku. Při hledání 

nejbližšího tvaru slova, požaduji shodu pouze v prvních dvou kategoriích. Chci tedy, 

aby podstatné jméno bylo nahrazeno pouze podstatným jménem a ne slovesem. Dále 

mi druhá kategorie zaručuje, že obecné podstatné jméno nebude nahrazeno vlastním 

jménem. Jinak mě další kategorie nezajímají přímo. Pokud chci nahradit slovo 

“zlem” za “dobrý” , budu požadovat, aby se značky shodovaly na první a druhé 

pozici a potom aby měly maximální shodu.  
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MorphoDiTa mi vygeneruje slova „dobře, dobrým, dobra, dobro, dobrem“.  

Maximální shodou myslím to, aby slova měla maximální počet shodných značek. 

Z pozorování vyplývá, že většina nahrazených slov má více než 10 shodných značek, 

pokud byl model dobře natrénován.  

4.6 Úprava vstupních textů pro natrénování modelu 

Pro Word2vec je třeba, aby byl vstup náležitě upraven, tj. všechna interpunkční 

znaménka se musela od slov oddělit. Samotný český jazyk není pro Word2vec 

problémem. Dále se na začátku vět vyskytují velká písmena, což bylo třeba ošetřit, 

aby Word2vec nebral „Ahoj“ a „ahoj“ jako dvě slova. Procházím tedy celý vstup, 

poprvé si uložím všechna slova, která začínají velkými písmeny. Poté vstup 

procházím znovu a pokud najdu slovo, které je uložené jako jméno, s malým 

počátečním písmenem, poznačím si, že to slovo není jméno. Třetí průchod textem již 

vytváří upravený TXT soubor, který je připraven na tvorbu modelů.  

4.7 Data 

4.7.1 Biblická data 

 

Snahou bylo vytvořit model, který bude biblicky zaměřen, tj. bylo by možné 

parafrázovat text tak, aby vypadal „bibličtěji“. Biblický korpus je však příliš malý, 

dokonce i po přidání Koránu a Knihy Mormon se velikost změnila jen nepatrně. 

Blízko biblickému jazyku jsou materiály Svědků Jehovových, různé články ze 

Strážné věže apod.  

4.7.2 Data se specifickou slovní zásobou 

 

Dalším cílem bylo najít dostatečně velká data se specifickým slovníkem, aby se 

libovolný text mohl „přiohnout“ a zněl tak jako text kupříkladu právnický.  

 

Co se právnických textů týče, množina nalezených textů byla příliš malá.  Našel jsem 

jen několik dokumentů, občanský zákoník a ústavu. Příliš málo na trénování.  

 

Texty studentů medicíny poskytovaly mnohem zajímavější korpus. Data jsou stažena 

z článků o jednotlivých jevech, které jsou psány přímo pro studenty medicíny. Po 

jeho doplnění jiným korpusem, například fantasy texty, je tento korpus použitelný 

k parafrázování. Sám o sobě bohužel trpí nedostatkem sloves či dalších slovních 

druhů. Sem tam se vyskytne stránka napsaná slovenským studentem, ale v datech 

jsem na ni zatím nenarazil. 

 

Titulky k filmům jsou vynikající korpus. Bohužel je obrovský, takže jakákoliv práce 

s ním je pomalá.  

Poezie je bohužel nejmenší korpus. Básně mají minimalistickou vlastnost a kde 

básnické sbírky, co se týká množství textu,  někdy bývají desetinové oproti románu o 

stejném počtu stran, o moderních autorech nemluvě.  

 

Pro shrnutí přikládám tabulku.  

Data Velikost Možnost použití 

české biblické překlady 17MB Příliš malý korpus dat 

data jehovistů + kniha 131MB Kvalitní data, blízká biblickým datům 
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(jehovistických zásad) + 107MB 

texty fantasy 104MB Ne příliš výrazné texty, jinak velmi dobré 

doplnění medicínských textů  

texty studentu mediciny 31MB Dobré texty, ale s omezenou slovní 

zásobou 

titulky k filmům 5.4GB Velikost se zdá být ideální, ale trénovací 

doba je v řádech několika dnů 

pravnicke texty 7MB Příliš malý korpus 

poezie 580KB Pouhých několik básní, nelze použít 
Tabulka 5 

4.7.3 Použitelné biblické modely 

V těchto modelech jsem využil buď pouze biblické texty, nebo jsem k nim přidal 

další literaturu. Po přídání vedlejší literatury jsem biblické texty pro vstupní data  

několikrát zkopíroval, aby se biblická slova dostala do popředí a malý biblický 

korpus nebyl nenápadně vsunut do mnohonásobně většího textového celku.  

 

Bible+titulky+kniha 

Tento model obsahuje 1x titulky, 1x knihu (Svědků Jehovových) a zbytek jsou bible 

(cca 40x). Nevýhoda tohoto modelu je jeho velikost. Natrénování tohoto modelu 

trvalo několik dní a i jeho využití při parafrázování je v řádech minut. Výhodou je 

velká slovní zásoba. Jeho parametry jsou dimenze 100, minimální výskyt slov 5 a 

počet iterací 5. 

 

bibleDohromady_100_1_5 

Tento model obsahuje pouze biblické texty. Nevýhodou je tedy malá velikost. Jeho 

parametry jsou dimenze 100, minimální výskyt slova 1, počet iterací 5. 

 

Fantasy_medic_filosof 

Tento model je vytvořen z textů z wikipedie studentů medicíny, fantasy knih a 

filosofických knih. Z fantasy autorů se zde vyskytují jména jako Tolkien, Pratchett, 

Heity, Martin atd... Z filosofických děl používám mimo jiné díla Platona, Marxe, 

Foucalta či Descarta. Tento model je bohatý na slovní zásobu a je vcelku všestraný. 

S dimenzí 100, počtem iterací 5 a minimálním výskytem slova 5 je to dobrý model 

pro parafrázování.   

 

 

Jehovisti1_Bible12_kniha1_100_5_5 

Tento model obsahuje data Svědků Jehovových, 12x všechny bible a 1x knihu od 

Svědků Jehovových. Tento model je dostatečně velký a přitom blízký samotnému 

biblickému textu, tudíž je vhodný pro parafrázování. Dimenze vektorů je 100, počet 

iterací je 5 a minimální počet výskytů slova je 5.  

 

Titulky1_Bible50_60_5_5 

Tento model obsahuje 1x titulky a cca 50x biblické překlady. Ukazuje se, že pro 

takovou velikost modelu je dimenze vektoru 50 nedostačující. Jinak je model 

konzistentní. 
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TitulkyABilbe_100_5_5 

Tento model se zdá být nejlepší volbou pro parafrázování. Obsahuje 50% biblických 

textů a 50% moderních textů. Parafráze jsou modernější, přesto však biblicky jakž 

takž věrné. S dimenzí 100, počtem iterací 5 a minimálním výskytem slova 5 je 

optimálně natrénovaný na požadovanou úlohu. 

4.7.4 Modely se specifickým nebiblickým jazykem 

medicke_100_5_1 

Tento model je poskládaný z některých článků z medik.wiki [11]  S dimenzí vektoru 

100, minimálním počtem výskytu 5 a počtem iterací 1 to není dobrý model pro 

parafrázování. 

 

medickeTexty 

Tento model je doplněním předchozího modelu. Zvětšil jsem množinu textů, přesto 

má omezenou slovní zásobu. Chybí zde valná většina sloves. Pro specializování 

jazyka je to však ideální model. 

  

pravo 

Tento model je poskládán z občanského zákoníku, několika dokumentů a ústavy. 

Bohužel je příliš malý. Dimenze vektoru je 100, počet iterací je 5 a minimální počet 

výskytů slova je 5. Jakákoliv úprava parametrů přináší jen skromné výsledky.  

 

Pravo100_fantasy1 

Přidání fantasy textů se zvyšuje kvalita parafrázování, bohužel však právnické texty 

postrádají dostatečně specifický slovník, takže hlavní slovo v tomto modelu mají 

fantasy texty.  

 

 

4.7.4 Všechny natrénované modely 
 

Název modelu  Velikost Parametry   Vhodnost modelu 

bible_60_1_35 60M 60, 1, 35  příliš malý 

Bible_60_1_5 62M 60, 1, 5 příliš malý 

bibleDohromady_100_1_5 106M 100, 1, 5  OK 

Bible+titulky+kniha 1.5G 100, 5, 5 OK 

Fantasy_medic_filosof 332M 100, 5, 5 OK 

Jehovisti1_Bible12_kniha1_100_5_5 261M 100, 5, 5 OK 

knizka 159M 100, 5, 5 OK 

medicke_100_5_1 33M 100, 5, 1 příliš malý 

medickeTexty 101M 100, 5, 5 omezený slovník 

Pravo100_fantasy1 157M 100, 5, 5 OK 

pravo 13M 100, 5, 5 příliš malý 

Titulky1_Bible50_60_5_5 543M 60, 5, 5 OK 

TitulkyABilbe_100_5_5 887M 100, 5, 5 OK 

vsechnyBible_20_1_15 21M 20, 1, 15 příliš malý 

vsechnyBible_20_1_5 22M 20, 1, 5 příliš malý 
Tabulka 6 
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Implementace 

4.8 Využité zdroje 

V této bakalářské práci jsem využil implementaci Word2vecu v jazyce C# od dvou 

vývojářů na GitHubu a REST API MorphoDiTy. Word2vec pro trénování modelu 

mám od uživatele eabdullin, použití natrénovaného modelu pro hledání nejbližších 

slov mám od GuntaButya. Z jejich zdrojových kódů jsou vytvořeny dll. knihovny, 

které musí být spolu s exe souborem přítomny v jedné složce při spuštění programu.  

MorphoDiTa je nástroj vyvinut doktorem Milanem Strakou a doktorkou Janou 

Strakovou z Ústavu formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální 

fakultě Univerzity Karlovy. 

 

4.9 Initializace programu – DirectoryManager.cs 

Při startu aplikace je nutné, aby se v adresáři, kde se nachází .exe soubor, nacházely 

další složky, konkrétně Models, PlainTexts, Results, SourceTXTFiles, 

Temp. Je pro přehlednost vhodné si tedy vytvořit nový adresář a v něm teprve spustit 

.exe soubor. Program se dokáže adaptovat na operační systém Linux a Windows, 

takže na obou OS se složky vytvoří bez problému. Neměl by být problém program 

spustit i na macOS, ale odladěn na něm nebyl.  

Obstarávání vhodné cesty a tvorbu adresářů má na starost třída DirectoryManager. 

Kromě tvorby adresářů vloží do složky PlainTexts malý soubor pro testové účely.   

 

4.10 Módy programu – Menu.cs 

Program, jak je naznačeno v obrázku 3, pracuje ve dvou módech. Trénování a 

následné parafráze. Proto je třída Menu.cs rozcestníkem v programu. Pokud by 

uživatel zamířil rovnou do sekce parafrázování, program ho sám varuje, že je třeba 

nejdříve natrénovat nějaký model. Třída pro trénování, TrainNewModel.cs, 

poskytuje rozhraní pro upravení zdrojového .txt souboru, aby vyhovoval 

požadavkům Word2vecu. Dále poskytuje možnost natrénovat si z několika již 

upravených .txt souborů vlastní model. Druhá cesta z menu vede skrze třídu 

InlineParaphrasing.cs, která je zodpovědná za finální parafrázování textu a 

případné spolupráce s MorphoDiTou.  

 

4.11 Úprava zdrojových textů - TransformTXTfiles.cs 

O tuto práci se stará třída TransformTXTfiles.cs. Tato třída je zvlášť zaměřena na 

český jazyk, neboť v UTF-8 nejsou písmena české abecedy poskládána za sebou od 

a-ž. Proto mám vytvořena statická pole s českými znaky. Dále, kvůli možnému 

budoucímu rozšíření,  mám definované pole znaků „DangerousSymbols“. To jsou 

symboly, které chci obalit mezerami, velmi často stojí v těsném sousedství slov, aniž 

by měla přímo význam. Jedná se především o různé druhy interpunkce apod.  

Zde narážíme samozřejmě na problém u jmen, kdy zvlášť irská jména jako O'Brien 

či elfská fantasy jména typu Drizzt Do'Urden budou uměle přerušena. To se týká i 

některých jmen místních. Pokud český turista pojede z nádraží Praha-Východ do 

Prahy-Vysočan, přesto tato slova dělím. V českých textech se s tím však potýkáme 

velmi málo a proto jsem jakákoliv slova, která mají uvnitř nějaký jiný než 

alfanumerický znak, takto upravil. 

  

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=207
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Při rozdělování textu na jednotlivá slova čtu text znak po znaku a pokud narazím na 

interpunkci, nebo na bílý znak, uložím si slovo do slovníku a hledám vlastní 

podstatná jména, která začínají velkými písmeny. Všechna obecná podstatná jména 

potom převedu na malá písmena, takže se mi nestane, že by „Ahoj“ a „ahoj“ byla dvě 

slova. I s tímto přístupem jsou trochu komplikace.  

 

Pokud budu kupříkladu parafrázovat texty s westernouvou tématikou, kde spousta 

indiánů bude používat obecná jména jako vlastní.  

„Indián Silný Býk byl silný jako býk“ převedu na  Indián silný býk byl silný jako 

býk (předpokládám, že celý text je pouze tato věta, jinak bych pravděpodobně 

převedl i indiána na malá písmena) V českém prostoru by mohl být podobný 

problém. U obce Miřetice v okresu Chrudimi jsou malebné vesničky se jmény 

Studená Voda, Smrček, Louka, Hlína, Silnice, Skála.  

 

Představme si třeba tuto větu:  

Probudil jsem se ve Studené Vodě, v Smrčku jsem si chvilku poseděl, pak jsem to 

vzal autem přes Louku, Hlínu a Skálu, až jsem se dostal k Silnici. 

 

Po mém parafrázování se z této věty stane: 

Probudil jsem se ve studené vodě, v smrčku jsem si chvilku poseděl, pak jsem to vzal 

autem přes louku, hlínu a skálu, až jsem se dostal k silnici. 

 

Dalším problémem jsou málo častá slova. Budu-li mít nějaké takové slovo na 

začátku věty, navíc to bude jeho jediný výskyt, opět není žádná možnost, jak zjistit, 

že to není jméno. Pro velké slovníky ale tento problém nenastává.   

4.12 Vytvoření modelu – TrainNewModel.cs 

Model vytvářím přímo ze zdrojových textů. Třída TransformTXTFiles.cs mi 

upravený text uloží do složky SourceTXTFiles, ve které jsou všechny doposud 

upravené soubory. Tato třída obstarává uživatelské rozhraní pro tvorbu vlastního 

modelu. Dává uživateli volnost, aby si sám mohl „namíchat“ vlastní model. Pro 

každý soubor, který chce vytvořit, zadává počet. Není zde žádné omezení, takže 

pokud bude chtít 1GB soubor 1000x zkopírovat, program s tím nebude mít problém.  

Šla by nějak upravit možnost dynamické správy paměti, aby uživateli nebylo 

umožněno vytvářet příliš velké soubory, problém je ale s výpočtem, kolik finální 

model zabere reálně místa. Záleží to i na poměru mezi parametry i na hustotě 

vzácných slov. Všechny txt soubory se nejdříve slijí do jednoho jediného, který bude 

uložen ve složce Temp. Po vytvoření modelu je tento soubor smazán. 

 

Třída poskytuje doprovodné informace o procentuálním zastoupení souborů i o jejich 

velikosti. Je možné zde ovlivnit parametry jako dimenze vektoru, počet iterací i 

minimální nutný výskyt slov.  

Dalo by se uvažovat, že pro výzkumné účely by uživatel mohl nastavit více 

proměnných, na druhou stranu většina uživatelů nebude nastavovat žádné proměnné 

a ponechá program tak, jak je. Samozřejmě jsou všechny vstupy ošetřeny proti 

jakékoliv zákeřnosti či nepozornosti ze strany uživatele. 

 



 21 

4.13 Parafrázování textu – Inline_paraphrasing.cs 

Tato třída je zodpovědná za samotné parafrázování. Okna jsou jednotlivé objekty, 

které jsou definovány v třídě Window.cs. Je možné parafrázovat jeden úryvek až pěti 

různými modely s/bez použití MorphoDiTy. Po zadání vstupního řetězce se zavolá 

metoda parafrázování textu. Pokud už bylo parafrázováno 5x, vyskočí dialogové 

okno, které nabádá buď k uložení výsledků, nebo k jejich resetování. Parafrázování 

samo o sobě je deterministické, takže pro stejný vstup a (ne)využití MorphoDiTy 

vydá stejný výstup. Pro použití MorphoDiTy je potřeba webového připojení. Pro 

jeho ověření používám jednoduchý webrequest. Pro uložení výsledků slouží adresář 

Results, který udává unikátní jméno souboru pomocí převedení data a času do 

integeru.  

 

Pokud jsou všechny podmínky splněny, zavolá se metoda ParaphraseText(). V 

této metodě dochází k transformaci vstupního řetězce a výběru vhodných slov pro 

parafrázování, tedy všech slov větších než tři, a ta uložím do slovníku <původní 
slovo, náhrada>.  

Pokud používám MorphoDiTu, tak do třídy MorphoDiTa pošlu vstupní text a slovník. 

Pokud ji nepoužívám, tak posílám Word2vecu jednotlivá slova a zpět dostanu to 

nejbližší dle naučeného modelu.   

 

4.14 Úprava parafrázovaného textu – MorphoDiTa.cs 

Pro MorphoDiTu jsou klíčová 3 volání, 2x tag a 1x generate. Z prvního volání tag 

pro celý vstupní text si do slovníku uložím každé slovo a jeho morfologickou 

značku.  

 

Druhé volání metody tag slouží k nalezení základních tvaru těch slov, která mi vrátil 

Word2vec. Ty poté vložím do dotazu metodě generate, která mi vygeneruje 

všechny potřebné tvary. 

 

Pro parsování výstupu metod tag a generate mám vlastní metody pro parsování, 

neboť každá z metod MorphoDiTy má lehce odlišný druh vstupu: 
GetResultJsonVariableFromTagging(string) 

GetResultJsonOutputInGenerate(string) 

Obě metody vrací slovníky, jen s odlišnými klíči pole toho, zda chci vyhledávat 

podle slova, či podle morfologické značku.   

4.15 Unit testy 

Kvůli kontrole vstupů a výstupů jsem vytvořil několik Unit testů. Testoval jsem tři 

třídy: MorphoDiTa.cs, TransformTXTFiles.cs a ManageDirectories.cs.  

Ve třídě TransformTXTfiles.cs jsem otestoval vstupy i pro hebrejštinu a ruštinu. 

Pro ruštinu funguje úprava textu pro Word2vec bez problémů, s hebrejštinou jsou 

drobné komplikace, takže jedno z možných rozšíření práce by byla vícejazyčnost i 

pro jazyky s opačným směrem textu. ManageDirectories jsem otestoval pouze pro 

hladký průběh vytváření složek. 

Nejvíce času jsem strávil testováním MorphoDiTy, kde jsem testoval postupné 

odsekávání vstupu.  
 

 

 



 22 

5 Uživatelská příručka 

5.1 Spuštění aplikace 

Pro spuštění aplikace je třeba vytvořit novou složku a do té složky umístit .exe 

soubor a 2 .dll soubory – Word2vec.Net.dll a Word2vec.Tools.dll. Po spuštění 

aplikace se vytvoří 5 složek - Models, PlainTexts, Results, SourceTXTFiles 

a Temp. 

 

Ve složce PlainTexts je cvičný malý textový soubor, jen pro kontrolu, že vše 

funguje v pořádku. Je to také složka, kde můžete vkládat své textové soubory, abyste 

je měl/měla pohromadě. Ve složce Models budou postupně ukládány natrénované 

modely, pomocích kterých budete moci parafrázovat vlastní text.  

Ve složce SoutceTXTFiles už bude program sám ukládat soubory, které byly už 

natrénované. Do této složky žádné textové soubory nevkládejte. Parafrázování bude 

stále fungovat, ale slova „ahoj“, „ahoj,“, „ahoj?“, „ahoj(“ a „ahoj!“ budou 

Word2vecem vnímána jako pět různých slov.  

Složka Temp slouží jen jako dočasné uložiště souborů, ze kterých program vytváří 

model a které program později smaže. 

Složka Results si v sobě ukládá výsledky jenotlivých parafrázování. Budou 

seřazeny podle času. 

 

5.2 Natrénování modelu 

Aby byl model natrénován, musí mít nejdřív nějakou množinu textů. Prvně musíte 

kliknout na Natrénovat nový model a Uprav soubor txt. Potom je třeba vybrat 

txt soubor. Doporučuji upravit více souborů, ať je možné udělat model zajímavější. 

Až budete mít nějaké upravené txt soubory, zmáčkněte natrénuj model.  

V levé části aplikace jsou na výběr vaše upravené txt soubory. Každý soubor můžete 

přidat pomocí levého kliknutí myši a  stisknutí tlačítka přidej. Objeví se dialogové 

okno s počtem. Každý soubor takto můžete přidat jen jednou (s počtem třeba 50x) 

Pokud si počet rozmyslíte, či nastala chyba, můžete kliknout na název souboru 

v kategorii model a pak zmáčkněte Zpět.  Sloupce počet, velikost a procenta ukazují 

dodatečné informace o velikosti či procentuálním zastoupení souboru v modelu. Až 

budete mít všechny soubory pro trénování modelu vloženy, napište jméno modelu. 

Bylo by vhodné, aby zcela jasně říkalo, co je to za model. Jména jako „model1“ a 

pod. nejsou příliš vhodná, při více modelech nebudete vědět, o co se jedná. 

Dodatečné elementy jako délka vektoru, počet iterací a minimální výskyt slova 

můžete, nebo nemusíte měnit. Pokud celková velikost modelu klesne pod 30MB, 

doporučuji snížit velikost vektoru, případně snížit minimální výskyt slova.  

Pozor, pro velké modely může doba trénování přesáhnout několik dní nepřetržitých 

výpočtů. Pokud se tedy zdá, že po stisknutí tlačítka aplikace nefunguje, funguje. Jen 

je třeba být trpělivý.  

 

5.3 Parafrázování textu 

Pokud už máte natrénovaný model, můžete začít parafrázovat. Vraťte se do Menu a 

zvolte In-line parafrázování. Objeví se 6 oken, jeden ListBox obsahující 

natrénované modely a zaškrtávací tlačítko Použít MorphoDiTu. Nad okny máte 

označeno, co které okno značí. Do vstupního okna napište text. Pokud nepoužíváte 
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MorphoDiTu, jste omezeni pouze velikostí TextBoxu, tzn. nějakými 32000 znaky 

Pokud budete používat MorphoDiTu, jste omezeni nějakými 2500 až 3000 znaky na 

jedno parafrázování. Pro delší části textu je třeba text rozdělit na menší části.   

 

Zvolte model a poté zmáčkněte Parafrázovat. Po pěti parafrázováních vás aplikace 

upozorní, že byste měli výsledky buď uložit, nebo resetovat okna. Uložení probíhá 

automaticky a nemusíte zadávat jméno souboru. Uložit výsledky můžete kdykoliv. 

Tlačítko Uložit i tlačítko Resetovat smažou obsah všech oken. 

   

 

U každého parafrázování si můžete zvolit, zda budete přidávat MorphoDiTu. To je 

nástroj, který uhlazuje parafrázování, jak si sami můžete vyzkoušet. Musíte však být 

připojeni k internetu. Pokud připojení selže, program vás zarazí.   

 

5.4 Nápověda 

V každé části programu je přítomné tlačítko s nápovědou, která vás provede onou 

částí.  

 

5.5 Problém s internetovým připojením 

Pro použití MorphoDiTy bude třeba být připojen k internetu. Pokud připojení 

k internetu během parafrázování vypadne, program se sám resetuje. Dále se program 

resetuje při použitím příliš dlouhého textu pro MorphoDiTu. Pokud vás program 

stále vrací do Menu, zkuste zkrátit text a zkontrolovat internetové připojení.  

 

5.6 Natrénované modely 

Pokud chcete použít mé natrénované modely, jsou dostupné na této adrese: 

https://cunicz-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/87192006_cuni_cz/EvWcR7gzQ_FDvdd8iqUcg-

YBGehWVFeHg7ZLG_oJc_aQLA 

 

https://cunicz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/87192006_cuni_cz/EvWcR7gzQ_FDvdd8iqUcg-YBGehWVFeHg7ZLG_oJc_aQLA
https://cunicz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/87192006_cuni_cz/EvWcR7gzQ_FDvdd8iqUcg-YBGehWVFeHg7ZLG_oJc_aQLA
https://cunicz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/87192006_cuni_cz/EvWcR7gzQ_FDvdd8iqUcg-YBGehWVFeHg7ZLG_oJc_aQLA
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6 Vyhodnocení výsledků 

Pro zpracování a nějaké zhodnocení výsledků je třeba si stanovit metriku, co je 

vlastně hledaným cílem.  

Pro modernizování bible je hledaným kritériem blízkost originálu. Oproti běžnému 

parafrázování však zde pracujeme s texty náboženskými a drobná změna slov může 

přinést zajímavé, odvážné či heretické (tj. nepravověrné) souvislosti. Výsledky tedy 

budu vyhodnocovat jednak z hlediska jazykového, jednak z hlediska teologického.  

Pro připodobnění textu nějakému specifickému jazyku budu naopak zkoumat, jak se 

podařilo změnit původní smysl, aby věta mohla být použita v jiném kontextu, než ve 

kterém byla napsána. 

 

 

6.1 Porovnání Word2vecu s/bez MorphoDiTy pro jednotlivé modely 

 

6.1.1 Porovnávání konkrétních výstupů 

 

Na známém úryvku z Bible zde porovnám různě úspěšné parafráze jednotlivých 

modelů. Pro jednoduchost zde porovnám výše zmiňovaný 1. verš 1. kapitoly Janova 

evangelia s převedením slova „slovo“ na malá písmena: 

Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u 

Boha. 

 

Model: Bible_60_1_35 

 

Bez MorphoDiTy 

Na pradávna zůstalo poselství, to poselství zůstalo u bájemi, to poselství byl Bůh. 

To zůstalo na pradávna u bájemi. 

 

S MorphoDiTou 

Na počátku zůstalo poselství, to poselství zůstalo u Boha, to poselství byl Bůh. 

To zůstalo na počátku u Boha. 

 

Komentář 

Co se použití MorphoDiTy, rozhodně je druhá věta lingvisticky správně.  Báje by 

v tomto kontextu určitě nějak obohatila text, ale k záměně tu nedochází. Pokud 

bychom přeci jen zaměnili Boha za báje, dostali bychom opravdu ukázkovou herezi 

o Boží neexistenci.  

Každopádně výměna „slova“ za „poselství“ přidává jisté tajemno do prapůvodu věcí 

a do textu přidává mystický nádech, což je docela dobrá parafráze.  

„Počátek“ a „pradávno“ je velmi podařená parafráze, ale MorphoDiTa je správně 

neprohodí. „Pradávno“ by vyžadovalo jinou předložku. 

 

Model: Bible_60_1_5 

Bez MorphoDiTy 

Na pradávna zůstalo poselství, to poselství zůstalo u elónská, to poselství byl Bůh. 

To zůstalo na pradávna u elónská. 
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S MorphoDiTou 

Na počátku zůstalo poselství, to poselství zůstalo u Boha, to poselství byl Bůh. 

To zůstalo na počátku u Boha. 

 

Komentář 

Při použití MorphoDiTy se výsledek neliší od předchozího. MorphoDiTa dokáže 

vyvážit dobře mnohonásobně nižší počet iterací. Záměna za élónská je mi záhadou, 

každopádně působí spíše zvláštně a nejspíš je na vině malá velikost modelu.    

 

Model: Bible+titulky+kniha 

Bez MorphoDiTy 

Na věků zůstalo poselství, to poselství zůstalo u Boha, to poselství byl Bůh. To 

zůstalo na věků u Boha. 

 

S MorphoDiTou 

Na věku zůstalo poselství, to poselství zůstalo u Boha, to poselství byl Bůh. To 

zůstalo na věku u Boha. 

 

Komentář 

Oproti minulým parafrázím přibyla náhrada s „věky“. Lepší by asi byla parafráze 

s tvarem „na věky zůstalo poselství...“, ale pořád je výsledek skrze MorphoDiTu 

gramaticky správně. Nyní text přímo srší mystikou. Na jakém věku, jak souvisí 

poselství s věkem atd... Velmi dobrá parafráze, byť ne přímo modernizace.  

 

Model: bibleDohromady_100_1_5 

Bez MorphoDiTy 

Na pradávna zůstalo poselství, to poselství zůstalo u bludařů, to poselství byl Bůh. 

To zůstalo na pradávna u bludařů. 

 

S MorphoDiTou 

Na počátku zůstalo poselství, to poselství zůstalo u Boha, to poselství byl Bůh. To 

zůstalo na počátku u Boha 

 

Komentář 

Zde přibyl zajímavý údaj o jakýchsi bludařích. Tito bludaři jsou původně z listů, část 

bible, která obsahuje dopisy různých autorů, aby kupříkladu radili věřícím, jak se 

bránit proti falešnému učení. Shodou náhod však pomocí parafrázování zjišťujeme, 

že bludaři vlastně mají pravdu, neboť u nich je Bůh. MorphoDiTa však nenahrazuje 

jména, proto se tato část do výsledné parafráze nedostala.  

 

 

Model: Fantasy_medic_filosof 

Bez MorphoDiTy 

Na začátku bývalo jméno, to jméno bývalo u Boha, to jméno byl Bůh. To bývalo na 

začátku u Boha. 

S MorphoDiTou 

Na začátku bývalo jméno, to jméno bývalo u Boha, to jméno byl Bůh. To bývalo na 

začátku u Boha. 

Komentář 



 26 

Zde se shoduje výstup s MorphoDiTou a bez ní, což značí, že samotný Word2vec 

v některých případech stačí.  

Zajímavá je záměna „slova“ za „jméno“. Boží jméno bylo po dlouhou dobu pro 

židovský národ tajemstvím, zde je pěkná analogie ke slovu, skrze které se stvořilo 

vše. Tato parafráze je dle mého názoru velmi zdařilá a vcelku i pravověrná.  

 

Model: Jehovisti1_bible12_kniha1_100_5_5 

Bez MorphoDiTy 

Na začátku zůstalo jméno, to jméno zůstalo u Boha, to jméno byl Bůh. To zůstalo na 

začátku u Boha. 

 

S MorphoDiTou 

Na začátku zůstalo jméno, to jméno zůstalo u Boha, to jméno byl Bůh. To zůstalo na 

začátku u Boha. 

 

Komentář 

Zde se opět shoduje výstup z bez a s MorphoDiTou. Přibyla informace o zůstávání, 

ale nějakou další informaci nepřidává. Tento model je každopádně dobrým pro 

parafrázování.   

 

 

Model: medicke_100_5_1 

Bez MorphoDiTy 

Na začátku oborů hadů, to hadů oborů u Boha, to hadů byl Bůh. To oborů na začátku 

u Boha. 

 

S MorphoDiTou 

Na začátku bylo had, to had bylo u Boha, to had byl Bůh. To bylo na začátku u Boha. 

 

Komentář 

Texty studentů medicíny dávají nejodvážnější parafráze. Bez MorphoDiTy text 

nedává bohužel moc smyslu, s MorphoDiTou je to téměř dobré, jen změnit „bylo“ na 

„byl“ a „to“ na „ten“. To chce bohužel iterovat větu a měnit výrazy dle podmětu. 

Každopádně teologicky je to velmi vtipná parafráze, protože v biblickém příběhu o 

stvoření člověka hraje had důležitou úlohu a je to ten, co svede Adama a Evu, čímž 

se Bůh rozlítí a vyhodí Adama s Evou a hada potrestá ztrátou končetin. Pokud by to 

byl sám Bůh, děláme z něj konspirátora či pleticháře, který sám pokouší Evu a 

vyhání ji za to, co jí sám poradil, rozhodně je to zajímavá myšlenka.   

 

 

Model: medickeTexty 

Bez MorphoDiTy 

Na začátku očkováním obilí, to obilí očkováním u Boha, to obilí byl Bůh. To 

očkováním na začátku u Boha. 

 

S MorphoDiTou 

Na začátku bylo obilí, to obilí bylo u Boha, to obilí byl Bůh. To bylo na začátku u 

Boha. 

Komentář 
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Zde je opět text bez MorphoDiTy ne plně srozumitelný, ale dá se říct, že šlo nejspíš o 

nějakou nemoc napadající boží obilná pole. Každopádně druhý text poskytuje obraz 

agrárního boha. Opět, je naprosto nepřijatelné pro křesťana, aby se mu Bůh vměstnal 

do obilí, ale z pohledu religionisty to je zajímavý náboženský text.  

 

 

 

Model: Titulky1_Bible50_60_5_5 

Bez MorphoDiTy 

Na začátku bývalo jméno, to jméno bývalo u dobře, to jméno byl Bůh. 

S MorphoDiTou 

Na začátku bývalo jméno, to jméno bývalo u Boha, to jméno byl Bůh. 

Komentář 

Tento model neposkytuje nic nového a co se týče parafrázování, nejspíš je vektor 

délky 60 příliš malý pro takto velký model. 

 

 

Model: VsechnyBible_20_1_15 

Bez MorphoDiTy 

Na dětství zůstalo slova, to slova zůstalo u piští, to slova byl Bůh. 

S MorphoDiTou 

Na dětství zůstalo slovo, to slovo zůstalo u Boha, to slovo byl Bůh. 

Komentář 

Pouze biblický model je natolik malý, že parafrázování  dává spíše zvláštní výsledky. 

Nejspíš je dimenze vektoru 20 příliš malá na použití nástroje Word2vec. 

 

 

Model: VsechnyBible_20_1_5 

Bez MorphoDiTy 

Na světa zůstalo slova, to slova zůstalo u nitky, to slova byl Bůh. 

S MorphoDiTou 

Na světě zůstalo slovo, to slovo zůstalo u Boha, to slovo byl Bůh. 

Komentář 

Stejný problém jako u předchozího modelu, malá velikost zavádí náhodné výsledky.  

 

 

 

6.1.2 Volba dobrých modelů 

 

Pro výběr modelu teda budu vycházet ze dvou kritérií. Aby text byl co nejblíže nebo 

co nejdále původnímu textu. Nejbližší modely poslouží k modernizaci, ty druhé spíše 

díky vzdálené podobnosti k přetlumočení původního textu do jiného kontextu. 

 

6.2 Modernizování Bible 

 

V bibli je spousta různých žánrů. Ve Starém zákoně najdeme mimo jiné pověsti, 

kroniky, poezii, drama či filosofickou literaturu. V Novém zákoně nacházíme dopisy, 

apokalyptickou literaturu, podobenství a něco jako cestovní deník. V obou zákonech 
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samozřejmě najdeme modlitby, proroctví či prostý popis. Proto bude rozhodující, jak 

se jednotlivé modely budou chovat v jednotlivých literárních žánrech.  

Důležité parafráze zvýrazním tučně, v textu se jinak objevují i jiné parafráze, které 

však nemění smysl textu. Kvůli věrohodnosti parafráze budu používat vždy 

MorphoDiTu. 

 

 

6.2.1 Zákoník 

V Bibli, zvlášť v prvních pěti knihách Mojžíšových se objevuje spousta zákonů. 

Židovské členění bible prvním pěti knihám říká souhrnně „Zákon“, ač v sobě 

obsahuje další žánry. Ukázkovou knihou zákona je 3. kniha Mojžíšova – Leviticus.   

 

Původní text: Leviticus 4:22-24 

 
Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, svého 

Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se 

dopustil, přinese darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před 

Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť za hřích. 

 

Model: TitulkyABible_100_5_5 
 

Parafráze s MorphoDiTou (dále jen parafráze):  

Prohřeší- li se ochránce národa, jestli neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, 

svého Boha, a tak se prohřeší čímkoli, co se nesmí, učiňte tohle: Jakmile si uvědomí 

zločin, jehož se dopustil, přináší požehnáním berana, samečka bez vady. Vloží nohu 

na jeho nohu a zastřelí ho před hospodinem na místě, kde se mučí přídavná oběť; je to 

oběť za zločin. 

 

Komentář: 

Tato modernizace je velmi zdařilá. Hřích je přeložen jako zločin. Kozel se změnil na 

berana, což i v tehdejší době byla zvířata v rituálech často zaměnitelná. Mění se sice 

podstata rituálu, ale jinak je smrt zastřelením dobrou modernizací textu. Oběť přídavná 

se mučí. Text získává o trochu více morbidity. 

 

Model: BibleDohromady_100_5_5 

 

Parafráze: 

Prohřeší- li se správce domu, jakmile neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, 

svého bludaře, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňteto: Jakmile si počíná vinu, 

jehož se prohřešil, přinese darem býčka, samice bez samce. Vloží hůl na jeho korunu a 

usmrtí ho před rozedněním na lůžku, kde se zabíjí ohnivá oběť; je to oběť za vinu. 

 

Komentář: 

Toto není dobrá parafráze kvůli spojení Boha s bludařem. Jinak náhrada za býčka není 

špatná, jen je nejasná koruna. Zda to jsou býčí rohy, či nějaký věnec na něm. Jestli tu hůl 

pokládáme obřadně, či jí chceme býčka umlátit na nějakém lůžku.  
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Model: Fantasy_medic_filosof 

 

Parafráze: 

Prohřeší- li se strážce klanu, kdyby neúmyslně překročí některé příkazy surrealisty, 

svého Boha, a tak se proviní čímkoli, co se nesmí, učiňte tohle: Jakmile si uvědomí čin, 

jehož se dopustil, přinese darem užovky, samce bez anomálie. Vloží paži na jeho nohu 

a zabije ho nad formulkou na bodě, kde se mučí zápalná zbraň; je to zbraň za čin. 

 

Komentář: 

Tato parafráze nabízí nový slovník. Bůh jako surrealista chce darem užovky, samce bez 

jakékoliv anomálie. S představou, že má had nohu a budeme mučit zápalné zbraně, se 

opravdu dostáváme do prostředí surrealismu. Každopádně je to možnost modernizace 

textu používající abstraktní výrazy či surreální obrazy.  

 

  

Závěr 

Pro biblický zákoník se modernizace zdaří. Nejlepší věrohodnou parafrází je model 

TitulkyABible_100_5_5 

 

6.2.2 Popis pracovního postupu 

V bibli jsou často uváděny dlouhé pasáže přesných návodů na stavbu či výrobu. Jsou 

to návody na stavbu chrámu, výrobu oltáře, výrobu velekněžského roucha a pod. 
 

 

Původní text: Exodus 27:1-4 

Vyrobíš také čtvercový oltář z akáciového dřeva. Ať má pět loket na délku, pět loket na 

šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat 

z oltáře, a obložíš jej bronzem. K oltáři vyrobíš nádoby na vynášení popela, lopaty, 

obětní misky, vidlice a pánvice na oharky. Veškeré jeho náčiní vyrobíš z bronzu. 

Zhotovíš k němu také mřížový rošt z bronzu a na jeho čtyři konce připevníš čtyři 

bronzové kruhy. 

 

Model: Bible+titulky+kniha 

 

Parafráze: 

vylovíš také čtvercový příbytek z akáciového kovu. Ať má pět loket na šířku, pět loket 

na loket a tři lokte na přilnavost. V jeho čtyřech úhlech vytvaruješ pochodně, jež budou 

padat z příbytku, a obložíš jej zlatem. K ohni vylovíš předměty na otevírání ořešáku, 

kotlíky, pokojné pecky, pánvičky a kotlíky na oharky. Veškeré jeho předmětu vylovíš z 

mědi. Zhotovíš k němu také mřížový rošt z mědi a na jeho tři konce připevníš tři měděné 

podstavce. 

 

Komentář: 

V návodu se mění suroviny a tvary. Je tu zavedena jakási veličina loket na loket. 

Slyšíme tu o akáciovém kovu. Předměty jako pokojné pecky či na otevírání ořešáku 

mohou být nějaké liturgické předměty. Parafráze je v pořádku.  

 

Model: Fantasy_medic_filosof 

 

Parafráze: 
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Vyrobíš také čtvercový podstavec z akáciového kamene. Ať má pět kolenou na 

vzdálenost, pět kolenou na vzdálenost a tři boky na výšku. V jeho třech uličkách 

vytvaruješ pařáty, jež budou snést z ohrady, a obložíš jej saténem. K ohništi vyrobíš 

skříně na vynášení dýmu, lopaty, obětní mísy, vidlice a pánvice na mraky. Veškeré 

jeho náčiní vyrobíš z bronzu. Zhotovíš k němu také mřížový výrostka z bronzu a na jeho 

tři bitvy připevníš tři ozdobné knoflíky. 

 

Komentář:  

Místo kovu tu pracujeme s kamenem a saténem. Opakuje se údaj o pěti kolenech za 

vzdálenost. Zajímavé jsou skříně na vynášení dýmu či pánvice na mraky. Závěr není 

moc povedený, když přidáváme knoflíky na bitvy, jinak tato parafráze vytváří zajímavé 

obrazy.  

 

Model: TitulkyABible_100_5_5 

 

Parafráze: 

zhotovíš též čtvercový příbytek z akáciového železa. Ať má pět palců na hloubku, pět 

palců na délku a tři pruty na váh. V jeho třech částech vytvaruješ drápy, jež budou 

vystupovat z oltáře, a obložíš jej mědí. K tanci zhotovíš misky na čištění hlin, hřebíky, 

obětní mísy, knoty a pánvičky na oharky. Veškeré jeho nářadí zhotovíš z mědi. Zhotovíš 

k němu též mřížový rošt z mědi a na jeho tři zítřky připevníš tři měděné otvory. 

 

Komentář: 

Tato parafráze zachovává rozměry a celkově nepřidává nic nepatřičného. Zachovává 

informaci o tom, že jde o oltář. Tři pruty by mohla být jednotka míry.  

 

Závěr: 

Pro popis pracovního postupu parafrázováním nedojde k modernizaci, spíše bude ještě 

méně srozumitelný, než ten původní. Nejlépe vypadá parafráze pomocí modelu 

BibleATitulky_100_5_5 

 

6.2.3 Podobenství 

 

Původní text: Lukáš 15:8-9 
Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí 

lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své 

přítelkyně a sousedky a řekne: ‚Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který 

jsem ztratila. 

 

Model: Bible+Titulky+Kniha 

 

Parafráze: 

Nebo má- li nějaká dívka pět stříbrných mincí a získá jednu z nich, což nerozsvítí 

svíčku, nevymetá dům a neposlouchá důkladně, dokud ji nenajde?  

A jakmile ji zachová, vydrápe své kamarádky a sousedky a řekne: Radujte se se 

mnou, poněvadž jsem nalezla košík, který jsem ztratila. 

 

Komentář:  

Tato parafráze je laděna v morbidním duchu, kdy dívka vydrápe své kamarádky a 

raduje se s nimi, že našla košík.  
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Model: Fantasy_medic_filosof 

 

Parafráze: 

Nebo má- li nějaká dívka dvacet zlatých papírů a dostane jednu z nich, což 

nerozsvítí svíčku, nevymete dům a nenabídne důkladně, pokud ji nenajde?  

A kdyby ji najde, svolá své výsosti a sousedky a řekne: Radujte se se mnou, protože 

jsem dala měšec, který jsem ztratila. 

 

Komentář:  

Tato parafráze je konzistentnější než předchozí, přesto nedává samo hledání smysl. 

Místo mincí tu dívka operuje s cennými papíry. Navíc nakonec se dozvídáme, že 

někomu dala svůj měšec, který ztratila. Nevíme, jestli tím pádem zjistila, proč jí 

chybí či srovnala ztrátu. 

 

Model: Jehovisti1_Bible12_kniha1_100_5_5 

Parafráze: 

Nebo má- li nějaká dívka pět stříbrných mincí a získá jednu z nich, což nelisuje 

lampu, nevymetá dům a neztrácí důkladně, takže ji nenajde?  

A jestliže ji najde, přijde své spolupracovnice a babičky a řekne: Radujte se se mnou, 

jakož jsem získala denár, který jsem dostala. 

 

Komentář: 

Tato parafráze je nejkonzistentnější v tom, že získala minci a za tu samou minci se 

raduje, že ji dostala. Je tu sice zvláštní zmínka o lisování lampy, ale jinak je 

parafráze dobrá. 

 

Model: TitulkyABible_100_5_5 

Parafráze: 

Nebo má- li nějaká dcera pět stříbrných kostek a ztrácí jednu z nich, což nezaslechne 

vázu, nevymetá dům a nerespektuje důkladně, dokud ji nenajde?  

A jestli ji nalezne, svolá své sestřenice a tety a poví: Radujte se se mnou, zdali jsem 

nalezla hadřík, který jsem ztratila. 

 

Komentář: 

Tato parafráze je jako jediná o opravdové ztrátě jakési stříbrné kostky. Zarážející 

však je, že ztratí zlatou kostku a raduje se z nálezu hadříku.  

 

Závěr: 

Na parafrázi podobenství je potíž s několika důležitými slovy, které když zaměníme, 

ztrácí podobenství jako takové smysl. Nejlepší model se zdá být 

Jehovisti1_Bible12_kniha1_100_5_5 

 

6.2.4 Modlitba 

Pro výběr modlitby použiji znění modlitby „Otčenáš“, neboli modlitby Páně, které 

sice není z Bible21, ale je v českém prostředí nejznámější.  

 

Původní text: Lukáš 11:2-4 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle 

tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše 
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viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás 

od zlého. Amen. 

 

 

Model: Fantasy_medic_filosof 

Parafráze: 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se slovo tvé. Přijď říše tvé. Buď úsilí tvá jako 

v nebesech, tak i na ohni. Chléb náš vezdejší dej nám včera. A pomoz nám naše 

bezmocnosti, jako i my odpouštíme našim kolisím. A neuveď nás v úmysle,  

ale následuj nás od dobrého.  

Amen. 

 

Komentář: 

Opět zde vidíme záměnu slova za jméno, což je dobrá trefa. Jazykově je to trochu 

neohrabané. „Nebesech“ a „úmysle“ skoro vypadají jako chyby. Po teologické 

stránce je to však nepřijatelné. K bohu se tu obracíme jako k bezmocnosti a jako 

k někomu, kdo má následovat nás směrem od dobrého. Navíc prosíme o vezdejší 

chléb včera. Není to tedy dobrá parafráze.  

 

Model: TitulkyABible_100_5_5 

Parafráze: 

Otče náš, jenž jsi na nebích, posvěť se jméno tvé. Přijď panství tvé. Buď vůle tvá 

jako v nebesech, tak i na hoři. Chléb náš vezdejší dej nám dneska.  

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinkům.  

A nevydej nás v temnotě, ale zbav nás od strašného. Amen. 

 

Komentář: 

Tato parafráze je teologicky velmi zdařilá. Mluví se o temnotě a aby nás Bůh zbavil 

strašného. V textu se objevilo „vinkům“, asi překlep z „viníkům“. Kromě slova 

„hoři“ je to i velmi pěkná jazyková parafráze.  

 

Závěr: 

Modlitby jsou dosti volné, takže parafráze funguje dobře. Jen je třeba si dát pozor, 

abychom žádali o dobré věci, což model TitulkyABible_100_5_5 splňuje. 

 

6.2.5 Poezie 

Bible je plná poezie, avšak nejpoetičtější kniha je rozhodně Píseň písní. Je to 

milostná poezie, která se do bible dostala záhadně, místy je „velmi necudná“. Jeden 

z možných výkladů této knihy je alegorický vztah Boha a Izraele. 

 

Původní text: 

Jako lilie mezi bodláky, tak je má milá mezi dívkami. Jako jabloň mezi stromy 

lesními, tak je můj milý mezi mládenci. V jeho stínu sedím s rozkoší, jeho ovoce 

mým ústům lahodí. Kéž mě uvede do síně hodovní, praporem své lásky kéž mě 

zaštítí! 
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Model: Fantasy_medic_filosof 

Parafráze: 

Jako lilie před bodláky, tak je má drahá před ženami. Jako jabloň před mraky 

lesními, tak je můj milý před hochy. V jeho tmě sedím s vizí, jeho švestka mým 

hrdlům lahodí. Kéž mě přenechá do komnaty audienční, praporem své touhy kéž mě 

zaštítí! 

 

Komentář:  

Tato parafráze je zdařilou ukázkou volnosti poezie. I když „mraky lesní“ nedávají 

příliš smysl, celkový dojem to neruší. Úryvek „v jeho tmě sedím s vizí“ může být 

básnickým vyjádřením určité deprese, působí to jako drobná modernizace. 

Teologicky zde nic hlubokomyslného není a tak by tento úryvek klidně v bibli být 

mohl.  

 

Model: Jehovisti1_Bible12_kniha1_100_5_5 

Parafráze: 

Jako jabloň s bodláky, tak je má milá s manžely. Jako jabloň s stromy lesními, tak je 

můj milý s muži. V jeho stínu sedím s hříšností, jeho ovoce mým dásním lahodí. 

Kéž mě přivede do nádvoří audienční, praporem své úcty kéž mě zaštítí! 

 

Komentář: 

Zde je velmi vtipně vsunut dvojsmysl, který v původním textu vůbec není. Jabloň je 

jeho milá a bodláky jsou manželé. To znamená, že mají spolu hříšný poměr, neboť ta 

dívka je vdaná za několik mužů. To by sice mohlo být v některých kruzích 

problematické, ale poezie je rozhodně konzistentní a jako parafráze je to velmi 

dobré. 

 

 

Model: TitulkyABible_100_5_5 

Parafráze: 

Jako růž mezi jabloněmi, tak je má krásná mezi děvčaty. Jako lilium mezi lesy 

lesními, tak je můj laskavý mezi chlapci. V jeho stínu sedím s vášní, jeho cukroví 

mým nohám zacpává. Kéž mě uvede do síně zasedací, praporem své vášně kéž mě 

zaštítí!  

 

Komentář:  

Tato poezie je podobně obrazná, jen se tu náhodou vyměnila růž za jabloň a jabloně 

za bodláky. Muž tedy říká: Děvčata jsou krásná, ale má milá je ještě krásnější. Jeho 

„cukroví, které zacpává nohy“ je nejasné, může se jednat o hromadu sladkostí, 

kterými zahrnuje svoji milou. Každopádně je to dobrá parafráze.  

 

Model: VsechnyBible_20_1_15 

Parafráze: 

Jako velitel s bodláky, tak je má milá s dívkami. Jako palma s stromy lesními, tak je 

můj milý s otroky. V jeho náměstí sedím s břichem, jeho hojnost mým ústům 

lahodí. Kéž mě uvede do vrchu hodovní, pastevcem své lásky kéž mě velí! 

 

Komentář: 

Jinak nekvalitní model se v poezii prokáže dostatečně zajímavým. Svým netradičním 

propojením jednotlivých slov vznikají  zvláštní obrazy jako velitel s bodláky. Zde je 



 34 

očividně dívka těhotná a její milovaný je asi hlavní otrok či někdo významnější než 

jen pouhý sluha. Parafráze je místy neohrabaná, ale básni to příliš neškodí. 

 

 

Závěr: 

Poezie je na parafrázování velmi vděčná, neboť obrazy nemusí být konzistentní či 

spolu nemusí vždy souviset a přesto si text neprotiřečí. Každý model předkládá 

nějaké obrazy, které se více či méně shodují s originálem, přičemž neshoda zde 

neznamená, že je to špatná parafráze.   

 

6.2.6 Výběr modelu 

Zdá se že téměř ve všech porovnáních byl nejlepší model TitulkyABible_100_5_5. 

Žánrů v bibli je sice mnohem více, než zde bylo uvedeno, přesto se zdá, že velký 

poměr biblí vůči titulkům pomáhá zůstat textu konzistentní a titulky svoji bohatou 

slovní zásobou umožňují drobné změny směrem k dnešnímu jazyku. Proto si myslím, 

že je to optimální model pro biblické parafrázování.  

 

 

6.3 Změna kontextu 

 

Pro změnu kontextu je třeba vybrat vhodný jazykový model. Zvolil jsem tři oblasti: 

právo, lékařství, náboženství. Zkusím použít obecné texty, aby zněly specifičtěji. 

 

6.3.1 Tvorba právnických textů 

 

Původní text: vtip [10] 

Neschopný právník může zdržet případ několik let. 

Schopný právník může zdržet případ i déle.  

 

Model: Pravo100_fantasy1 

Parafráze: 

Neschopný zloděj musí zdržet pokles několik let.  

Schopný zloděj musí zdržet pokles i déle. 

 

Komentář: 

Tato parafráze si zachovává i trochu vtipu, na vstupu však už dostala právnický text.  

 

 

Původní text:  

Včera večer jsem šel domů, abych zjistil, že jsem si v práci zapomněl klíče. Bohužel 

jsem neměl žádné náhradní, tak jsem musel zazvonit u souseda a počkat u něj, než se 

vrátí otec z práce. 

 

Model: Pravo100_fantasy1 

Parafráze: 
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Včera večer jsem šel odsud, abych odhadoval, že jsem si v večeři zapomněl klíče. 

Bohužel jsem neměl žádné náhradní, tak jsem musel uklouznout u souseda a čekat u 

něj, než se vrátí bratr z lekce. 

 

Komentář: 

Tento text je ukázkou toho, že máme příliš malý právnický model. Když se pokusíme 

parafrázovat obecné texty, nepřevedeme je na právnické listiny. Nejlepším 

výsledkem je slovo „odhadoval“, což je velmi slabý výsledek.  

 

Závěr: 

Parafráze pro právnické texty funguje jakž takž, pokud parafrázujeme text obsahující 

právnické výrazy. Jinak je s takto malým modelem nepoužitelná.  

6.3.2 Tvorba lékařských textů 

 

Původní text:  

Včera večer jsem šel domů, abych zjistil, že jsem si v práci zapomněl klíče. Bohužel 

jsem neměl žádné náhradní, tak jsem musel zazvonit u souseda a počkat u něj, než se 

vrátí otec z práce. 

 

Model: medickeTexty 

Parafráze: 

Včera večer jsem šel domů, abych zjistil, že jsem si v lahvičce zapomněl klíče. 

Bohužel jsem neměl žádné kojenecké, tak jsem musel zazvonit u souseda a počkat u 

něj, než se zabalí otec z přesnosti. 

 

Komentář: 

Parafrázování textů, aby zněly lékařsky je jednoduché, bohužel méně aby dávaly 

smysl. Sice se sem tam objeví slovo jako „kojenecké“ a „lahvičce“, ale jakoby do 

textu nepatřily. 

 

 

Závěr:  

Parafrázování textů s přikloněním slovní zásoby na texty lékařské nedává dobré 

výsledky. Pokud nebudeme používat MorphoDiTu, tak dostaneme text, ve kterém se 

vyskytují lékařské výrazy, ale rozhodně není konzistentní. MorphoDiTa však nemá 

v sobě zabudovaný lékařský slovník, proto je nenahradí a text zůstane obyčejný. 

6.3.3 Tvorba biblických textů 

 

Původní text:  

Včera večer jsem šel domů, abych zjistil, že jsem si v práci zapomněl klíče. Bohužel 

jsem neměl žádné náhradní, tak jsem musel zazvonit u souseda a počkat u něj, než se 

vrátí otec z práce. 

 

 

Model: TitulkyABible_100_5_5 

Včera večer jsem šel domů, abych zjistil, že jsem si v praxi zapomněl klíčky. 

Bohužel jsem neměl žádné rezervní, tak jsem musel zazvonit u kamaráda a počkat u 

něj, než se vrátí manžel z praxe. 
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komentář:  

Parafrázovaný text nejeví ani známky nějaké bibličnosti. Ač byl tento model vhodný 

pro modernizaci bible, ukazuje se, že jako model pro převod na biblický text je 

naprosto nevhodný.   

 

Model: Bible_60_5_5 

Parafráze: 

Včera večer jsem šel zpátky, abych dověděl, že jsem si v potřebě zapomněl zkažení. 

Bohužel jsem neměl žádné náhradní, tak jsem chtěl zazvonit u manžela a počkat u 

něj, než se vrátí bratr z námahy. 

 

Komentář: 

V tomto parafrázování dochází k náhradě práce za námahu a klíče za zkažení. Přesto 

je text vachrlatý a není jazykově správně. Dává o trochu lepší výsledky spíš svoji 

„náhodností“ a omezeným slovníkem. Jinak nesouvisející slova se mohou objevit 

blízko sebe, viz. „zkažení“ a „klíče“. 

 

 

Závěr: 

Je překvapující, že i texty založené na bibli dávají špatné výsledky. Možná by to 

chtělo pečlivěji sestavit model pro parafrázování. Ukazuje se, že pro parafrázování 

textů, aby zněly bibličtěji, je třeba jiného přístupu, nebo alespoň mnohem větší 

modely.  
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Závěr  

 

Vytvořil jsem software, který umožňuje parafrázovat text pomocí podobnosti slov, 

která se liší v závislosti na trénovacích datech. Cílem práce bylo biblické 

parafrázování, proto jsou nástroje i natrénované modely optimalizované na biblické 

texty, nástroj je však univerzálnější a lze jej využít na jakoukoliv množinu textů. Pro 

nalezení vhodných slov k parafrázi jsem využil nástroj Word2vec, který mi najde 

nejbližší vhodné slovo. Pro upravení výstupu jsem použil nástroj MorphoDiTa, který 

opraví výstup, pokud bylo slovo jen ve špatném tvaru, případně slovo neparafrázuje, 

pokud slovo vrácené Word2Vecem bylo jiného slovního druhu. Je možní, že se 

Word2vec s MorphoDiTou shoduje, což se stává při velkých modelech. Pak je 

použití MorphoDiTy jen pro kontrolu.   

 

Při volbě vhodných modelů je možné dojít k výsledkům, které doplňují či objevují 

skrytá místa v textech. Na druhou stranu přinášejí do textu mnohdy své vlastní 

nápady, které v textu nejsou.  

 

Co se týče modernizace Bible , ukazuje se, že parafrázovat text pomocí Word2vecu a 

MorphoDiTy, aby vyhovoval teologickým nárokům, není snadné. Nejspíš by bylo 

třeba doplnit text nějakou kontrolou „pravověrnosti“.  Nelze tedy  Word2vec použít 

pro tvorbu kázání či výklad bible. Na druhou stranu parafrázované úryvky nebyly 

bezcenné a určitě by mohly iniciovat nějaké teologické diskuze nad tím, co obsahují. 

V tomto ohledu tato bakalářská práce přinesla zajímavé výsledky.  

 

 Pro „změnu tónu“ textu, neboli přiklonění textu nějaké jazykové skupině, se ukazuje 

použití mých dat jako nedostatečné. Určitě by udělalo změnu mít velký korpus dat. 

K takovým datům však není snadné se dostat. Bylo by určitě zajímavé zkusit 

například anglická data Science-fiction, posbíraná z knih, seriálů atd... Případně 

lékařská data se zapojením seriálů jako Dr. House a další. 
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Parafrázovaná část Janova evangelia  

 

Originální text Použitý model: 

TitulkyABible_100_5_5 

Prolog 

Na počátku bylo Slovo 

a to Slovo bylo u Boha 

a to Slovo bylo Bůh. 

To bylo na počátku u Boha. 

Všechno povstalo skrze něj 

a bez něj nepovstalo nic, co je. 

V něm byl život 

a ten život byl světlem lidí. 

A to světlo svítí ve tmě 

a tma je nepohltila. 

Od Boha byl poslán člověk jménem 

Jan. Přišel kvůli svědectví, svědčit o 

tom Světle, aby všichni uvěřili skrze 

něj. On nebyl to Světlo, ale přišel, aby 

o Světle vydal svědectví. 

Tento byl to pravé Světlo osvěcující 

každého člověka přicházejícího na svět: 

Byl na světě 

a svět povstal skrze něj, 

ale svět ho nepoznal. 

Přišel do svého vlastního, 

ale jeho vlastní ho nepřijali. 

Ale těm, kteří ho přijali, 

dal právo být Božími dětmi – 

všem těm, kdo věří v jeho jméno. 

Takoví nejsou narozeni z krve, 

ani z vůle těla, ani z vůle muže, 

ale z Boha. 

To Slovo se stalo tělem 

a přišlo žít mezi nás. 

Spatřili jsme jeho slávu, 

slávu, jakou má od Otce jednorozený 

Syn, 

plný milosti a pravdy. 

Jan o něm vydával svědectví a volal: 

„Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, 

který přichází za mnou, je přede mnou, 

neboť byl dříve než já.“ 

Z jeho plnosti jsme všichni přijali, 

a sice milost za milost. 

Zákon byl vydán skrze Mojžíše, 

milost a pravda však přišla skrze 

Mesiáše Ježíše. 

Boha nikdy nikdo neviděl; 

Prolog 

Na začátku přišlo Slovo 

a to Slovo přišlo u Boha 

a to Slovo přišlo Bůh.  

To přišlo na začátku u Boha.  

Všechno vzniknulo skrze něj 

a bez něj neslibovalo nic, co je.  

V něm byl život 

a ten svět byl stínem mužů.  

A to světélko vysvitne ve tmě 

a tma je nepohltila.  

Od Boha byl vyslán člověk jménem 

Jan. Přišel kvůli doznání, svědčit o tom 

Světle, aby všichni věřili skrze něj. On 

nebyl to světélko, ale přišel, aby o 

Světle přesunul doznání.  

Tento byl to levé světélko obveselující 

každého muže přicházejícího na 

vesmír:  

Byl na světě 

a vesmír povstal skrze něj,  

ale vesmír ho nepoznal.  

Přišel do svého vlastního,  

ale jeho vlastní ho neposlali.  

Ale těm, kteří ho pozvali,  

dal právo být božími rodiči – 

všem těm, kdo uvěří v jeho jméno.  

Takoví nejsou zrozeni z tkáně,  

ani z vůle lůžka, ani z vůle chlapce,  

ale z Boha.  

To Slovo se stalo tělem 

a přišlo žít s nás.  

Spatřili jsme jeho svobodu,  

slávu, jakou má od Otce jednorozený 

Syn,  

plný výsosti a víry.  

Jan o něm považoval doznání a zavolal: 

„Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, 

který přichází za mnou, je pode mnou, 

neboť byl dříve než já.“ 

Z jeho nákladnosti jsme všichni 

pozvali,  

a sice přízeň za přízeň.  

Zákon byl poslán skrze proroka,  

milost a lež však přijela skrze proroka 
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jednorozený Syn, který je v Otcově 

náručí, 

ten jej vylíčil. 

Ježíše.  

Boha nikdy nikdo neviděl;  

jednorozený Syn, který je v Otcově 

lůnu,  

ten jej vylíčil. 

 

Hlas na poušti 

Toto je Janovo svědectví, když židovští 

představení poslali z Jeruzaléma kněze 

a levity s otázkou: „Kdo jsi?“ Neodmítl 

jim přímou odpověď. „Já nejsem 

Mesiáš,“ prohlásil. 

„Kdo tedy jsi?“ zeptali se ho. „Eliáš?“ 

Řekl: „Nejsem.“ 

„Jsi ten Prorok?“ 

Odpověděl: „Ne.“ 

Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme 

dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co 

o sobě říkáš?“ 

Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: 

„Jsem 

‚hlas volajícího na poušti: 

Vyrovnejte Pánovu cestu!‘“ 

Ti vyslanci patřili k farizeům. Zeptali 

se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi 

Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?“ 

„Já křtím vodou,“ odpověděl Jan, „ale 

mezi vámi už povstal někdo, koho 

neznáte. To je ten, který přichází po 

mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat 

řemínek sandálu.“ Toto se stalo v 

Betanii za Jordánem, kde Jan křtil. 

Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak 

přichází k němu, a řekl: „Hle, Beránek 

Boží, který snímá hřích světa! To je 

ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází 

muž, který je přede mnou, neboť byl 

dříve než já. Já jsem ho neznal, ale 

přišel jsem křtít vodou proto, aby byl 

zjeven Izraeli.“ 

Jan vydal svědectví: „Viděl jsem 

Ducha, jak sestoupil z nebe jako 

holubice a zůstal na něm. Já jsem ho 

neznal, ale Ten, který mě poslal křtít 

vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš 

sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je 

ten, který křtí Duchem svatým.‘ Já 

jsem to viděl a vydávám svědectví, že 

on je Boží Syn.“ 

Co hledáte? 

Hlas na poušti 

Toto je Janovo doznání, jestli židovští 

vystoupení přivedli z Jeruzaléma pána 

a levity s otázkou:„Kdo jsi?“ Neodmítl 

jim jasnou odpověď.„Já nejsem 

mesiáš,“ prohlašoval.  

„ Kdo tedy jsi?“ ptali se ho.„Eliáš?“ 

Řekl:„nejsem.“ 

„ Jsi ten Prorok?“ 

Odpověděl:„Ne.“ 

Řekli mu tedy:„Kdo jsi? Ať můžeme 

dát odpověď těm, kteří nás přivedli. Co 

o sobě říkáš?“ 

Odpověděl jim děťátky anděla 

Izaiáše:„Jsem 

‚hlas volajícího na džungli:  

Vyrovnejte satanovu trasu! ‘“  

Ti spojenci patřili k farizeům. ptali se 

ho:„Proč tedy křtíš, jestli nejsi mesiáš 

ani Eliáš ani ten Prorok?“ 

„ Já vykazuju hladinou,“ odpověděl 

Jan,„ale s vámi už povstal kdokoli, 

koho nepoznáváte. To je ten, který 

přichází po mně. Jemu nejsem hoden 

ani odepnout řemínek prosvícení.“ Toto 

se stalo v Betanii za řekou, kde Jan 

vyučoval.  

Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak 

přichází k němu, a řekl:„Hle, Beránek 

Boží, který snímá zločin města! To je 

ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází 

muž, který je pode mnou, neboť byl 

dříve než já. Já jsem ho neznal, ale 

přišel jsem křtít hladinou proto, aby byl 

zjeven Izraeli.“ 

Jan přesunul doznání:„viděl jsem 

Ducha, jak sestoupil z nebes jako 

holubice a žil na něm. Já jsem ho 

neznal, ale Ten, který mě přivedl křtít 

hladinou, mi řekl: ‚Na koho spatříš 

odplout Ducha a zůstat na něm, to je 

ten, který křtí Duchem božím. ‘ Já jsem 

to viděl a vydám doznání, že on je Boží 

Syn.“ 
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Druhého dne tam Jan znovu stál se 

dvěma ze svých učedníků. Když uviděl 

Ježíše, jak prochází kolem, řekl: „Hle, 

Beránek Boží!“ Jakmile ti dva učedníci 

uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. 

Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za 

ním. „Co hledáte?“ zeptal se jich. 

Řekli mu: „Rabbi“ (což se překládá: 

Učiteli), „kde bydlíš?“ 

„Pojďte se podívat,“ odpověděl jim. A 

tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne 

už u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté 

odpoledne. 

Jeden z těch dvou, kteří to od Jana 

slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, 

bratr Šimona Petra. Ten jako první 

nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: 

„Našli jsme Mesiáše!“ (což je v 

překladu Kristus) a přivedl ho k Ježíši. 

Ježíš se na něj podíval a řekl: „Ty jsi 

Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat 

Kéfa“ (což se překládá Petr). 

Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do 

Galileje. Našel Filipa a řekl mu: „Pojď 

za mnou.“ (Filip byl z Betsaidy, města 

Ondřejova a Petrova.) 

Filip našel Natanaela a řekl mu: „Našli 

jsme toho, o kterém psal Mojžíš v 

Zákoně a proroci – Ježíše, syna 

Josefova z Nazaretu!“ 

„Co dobrého může být z Nazaretu?“ 

opáčil Natanael. 

„Pojď se podívat,“ řekl mu Filip. 

Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k 

němu, řekl o něm: „Hle, opravdový 

Izraelita, v němž není žádná lest!“ 

„Odkud mě znáš?“ zeptal se Natanael. 

„Viděl jsem tě pod fíkovníkem,“ řekl 

mu Ježíš, „ještě než tě Filip zavolal.“ 

„Rabbi!“ zvolal Natanael, „Ty jsi Boží 

Syn, ty jsi král Izraele!“ 

Ježíš mu odpověděl: „Věříš proto, že 

jsem ti řekl: Viděl jsem tě pod 

fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci.“ A 

dodal: „Amen, amen, říkám vám: 

Uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, 

jak vystupují a sestupují na Syna 

člověka.“ 

Co hledáte?  

Druhého dne tam Jan znova seděl se 

čtyřmi ze svých učedlníků. jestli uviděl 

Ježíše, jak prochází kolem, řekl:„Hle, 

Beránek Boží!“ Jakmile ti dva 

učedlníci uviděli, co říká, odjeli za 

pilátem.  

Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za 

ním.„Co hledáte?“ zeptal se jich.  

Řekli mu:„Rabbi“(což se vyváží: 

Učiteli),„kde bydlíš?“ 

„ Pojďte se kouknout,“ odpověděl jim. 

A tak se šli kouknout, kde bydlí, a 

tohohle dne už u něj byli. Bylo to 

kolem páté odpoledne.  

Jeden z těchhle čtyř, kteří to od Jana 

slyšeli a následovali ho, byl betatest, 

syn kněze Petra. Ten jako první našel 

svého syna kněze. Řekl mu:„Našli jsme 

proroka!“(což je v textu Kristus) a 

přivedl ho k Ježíši.  

Ježíš se na něj kouknul a řekl:„Ty jsi 

farizeus, syn Janův. Budeš se ptát 

Kéfa“(což se vyváží Petr). 

Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do 

Galileje. našel Filipa a řekl mu:„Pojď 

za mnou.“(Filip byl z Betsaidy, táboru 

tetrarchy a Petrova.) 

Filip našel Natanaela a řekl mu:„Našli 

jsme tohohle, o kterém napsal Mojžíš v 

Zákoně a otci – Ježíše, bratra Josefova 

z klášteru!“ 

„ Co skvělého musí být z klášteru?“ 

otázal Natanael.  

„ Pojď se kouknout,“ řekl mu Filip.  

Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k 

němu, řekl o něm:„Hle, skutečný 

člověk, v němž není žádná lež!“ 

„ Odkud mě poznáváš?“ zeptal se 

Natanael.  

„ viděl jsem tě pod fíkovníkem,“ řekl 

mu Ježíš,„ještě než tě Filip volal.“ 

„ Rabbi!“ vykřiknul Natanael,„Ty jsi 

Boží Syn, ty jsi princ Izraele!“ 

Ježíš mu odpověděl:„Věříš proto, že 

jsem ti řekl: viděl jsem tě pod 

fíkovníkem? Uvidíš ještě menší 

maličkosti.“ A dodal:„Amen, amen, 

říkám vám: Uvidíte zavřené nebes a 

Boží duchy, jak skáčou a sestupují na 
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bratra muže. “ 

Nejlepší víno 

Třetího dne se v Káně Galilejské 

konala svatba. Byla tam i Ježíšova 

matka a na svatbu byl pozván také 

Ježíš a jeho učedníci. Když začalo 

docházet víno, Ježíšova matka mu 

řekla: „Nemají víno.“ 

„Ženo, co ode mě chceš?“ odpověděl jí 

Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“ 

Jeho matka pak řekla služebníkům: 

„Udělejte, cokoli vám řekne.“ 

Stálo tam šest kamenných nádob na 

vodu k židovskému očišťování, každá o 

obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl 

služebníkům: „Naplňte ty nádoby 

vodou.“ Když je naplnili až po okraj, 

řekl jim: „Teď nalévejte a doneste 

vrchnímu správci svatby.“ A tak to 

udělali. 

Jakmile vrchní správce svatby okusil tu 

vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, 

odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu 

nalévali, věděli), zavolal ten vrchní 

správce ženicha a řekl mu: „Každý 

člověk podává nejdříve nejlepší víno, a 

když jsou hosté opilí, podává to horší. 

Ty jsi zachoval nejlepší víno až do 

konce.“ 

Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské 

jako počátek svých zázraků. Tehdy 

zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj 

uvěřili. Potom sestoupil spolu se svou 

matkou, bratry i učedníky do 

Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi. 

Zbořte tento chrám 

Blížily se židovské Velikonoce, a tak 

se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. 

V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a 

holubic a směnárníky sedící za stoly. 

Tehdy si z provazů upletl bič a všechny 

z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. 

Směnárníkům rozházel peníze a 

zpřevracel stoly a prodavačům holubic 

řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z 

domu mého Otce tržiště!“ (Jeho 

učedníci si tehdy vzpomněli, že je 

psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě 

pohltí.“) 

nejúžasnější víno 

Třetího dne se v Káně Galilejské 

konala oslava. Byla tam i Ježíšova 

sestra a na oslavu byl pozván též Ježíš a 

jeho učedlníci. jestli začnulo dařit 

šampaňské, Ježíšova sestra mu 

řekla:„Nemají šampaňské.“ 

„ dceruško, co ode mě chceš?“ 

odpověděl jí Ježíš.„Má doba ještě 

nepřišla.“ 

Jeho sestra pak řekla 

otrokům:„Udělejte, cokoli vám poví.“ 

Stálo tam šest náhrobních chobotů na 

sůl k infekčnímu očištění, každá o 

nálezu čtyř nebo tří měr. Ježíš řekl 

otrokům:„Naplňte ty misky hladinou.“ 

jestli je otevřeli až po vrcholek, řekl 

jim:„Teď nalévejte a přineste vrchnímu 

náčelníkovi premiéry.“ A tak to 

provedli.  

Jakmile vrchní majitel premiéry 

ochutnal tu sůl, z níž se stalo 

šampaňské(a nevěděl, odkuď je, ale 

služebníci, kteří tu sůl nabírali, věděli), 

volal ten vrchní majitel prince a řekl 

mu:„Každý člověk podává nejdříve 

nejúžasnější šampaňské, a jestli jsou 

zákazníci divní, podává to děsivější. Ty 

jsi zachoval nejúžasnější šampaňské až 

do zítřku.“ 

Toto Ježíš provedl v Káně Galilejské 

jako zrození svých divů. Tehdy zjevil 

svou svobodu a jeho učedlníci v něj 

věřili. pak sestoupil spolu se svou 

dcerou, syny i učedlníky do 

Kafarnaum, kde se několik dní 

zastavili.  

Zbořte tenhle chrám 

Blížily se křesťanské Velikonoce, a tak 

se Ježíš přesunul na trasu do 

Jeruzaléma. V hradě našel zloděje 

býků, koz a prodavačů a penězoměnce 

stojící za hrnky. Tehdy si z provázků 

utíral bič a všecky z hradě vyvedl i s 

dětmi a dobytky. Směnárníkům kradl 

prachy a zpřevracel hrnky a jeptiškám 

prodavačů řekl:„Odneste to odtud! 

Nedělejte z bytu mého Otce 
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Židé mu na to řekli: „Jaký zázrak nám 

ukážeš, když děláš tyto věci?“ 

„Zbořte tento chrám,“ odpověděl Ježíš, 

„a za tři dny ho postavím.“ 

„Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!“ 

řekli na to Židé. „A ty ho postavíš za tři 

dny?“ (On ale mluvil o chrámu svého 

těla. Když byl potom vzkříšen z 

mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, 

že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově 

slovu.) 

Když byl o Velikonocích v Jeruzalémě, 

mnozí během toho svátku uvěřili v jeho 

jméno, neboť viděli zázraky, které 

dělal. Ježíš se jim ale nesvěřoval, 

protože všechny znal. Nepotřeboval, 

aby někdo vydával o člověku 

svědectví, neboť sám věděl, co je v 

člověku. 

parkoviště!“(jeho učedlníci si tehdy 

vzpomněli, že je napsáno:„Horlivost 

pro tvůj dům mě zničí.“)  

Židé mu na to řekli:„Jaký ráj nám 

povíš, jestli vyvádíš tyto maličkosti?“ 

„ Zbořte tenhle kostel,“ odpověděl 

Ježíš,„a za tři dny ho postavím.“ 

„ Ten kostel se stavěl třicet šest let!“ 

řekli na to křesťané.„A ty ho postavíš 

za tři dny?“(On ale mluvil o hradě 

svého lůžka. jestli byl pak ukřižován z 

mrtvých, jeho učedlníci si vzpomněli, 

že to řekl, a věřili písmu i otcově 

pravidlu.) 

Když byl o Velikonocích v 

odpoutávání, mnozí během tohohle 

obřadu věřili v jeho jméno, neboť viděli 

divy, které dělal. Ježíš se jim ale 

neklaněl, protože všecky znal. 

Nepotřeboval, aby kdokoli považoval o 

dítěti doznání, neboť sám věděl, co je v 

dítěti. 

Voda života 

Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové 

slyšeli: „Ježíš získává a křtí více 

učedníků než Jan“ (ačkoli Ježíš sám 

nekřtil, ale jeho učedníci), opustil 

Judsko a vrátil se do Galileje. Musel 

však projít Samařím. 

Dorazil k samařskému městu zvanému 

Sychar, blízko pozemku, který kdysi 

dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud 

tam byla Jákobova studna a Ježíš, 

unaven cestou, se u ní posadil. Bylo 

okolo poledne. 

Když jedna žena ze Samaří přišla 

načerpat vodu, Ježíš ji požádal: „Dej 

mi napít.“ (Jeho učedníci totiž odešli 

do města nakoupit jídlo.) 

Samařská žena se ho zeptala: „Jak to, 

že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o 

nápoj?“ (Židé se totiž se Samaritány 

nestýkají.) 

Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten 

Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: 

‚Dej mi napít,‘ žádala bys ty jeho, a dal 

by ti živou vodu.“ 

„Pane, nemáš ani, čím bys čerpal,“ 

namítla žena, „a studna je hluboká. 

Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad 

Voda života 

Když se Ježíš dozvěděl, že učedníci 

slyšeli:„Ježíš získá a křtí více učedlníků 

než Jan“(ačkoli Ježíš sám nepokřtil, ale 

jeho učedlníci), opustil podnebesí a 

vracel se do Galileje. Musel však projít 

Samařím.  

Dorazil k samařskému světu 

vzdálenému Sychar, blízko trávníku, 

který kdysi dal Jákob svému bratru 

faraonovi. Dosud tam bývala Jákobova 

řeka a Ježíš, unaven trasou, se u ní 

posadil. Bylo kolem úterý.  

Když jedna dcera ze Samaří přijela 

nabrat sůl, Ježíš ji požádal:„Dej mi 

najíst.“(jeho učedlníci jenže odjeli do 

tábora nakupovat pečivo.) 

Samařská dcera se ho zeptala:„Jak to, 

že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o 

punč?“(křesťané se jenže se Samaritány 

nestýkají.) 

Ježíš jí odpověděl:„Kdybys znala ten 

Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: 

‚Dej mi najíst, ‘ žádala bys ty jeho, a 

dal by ti mrtvou sůl.“ 

„ Pane, nemáš ani, čím bys čerpal,“ 

namítla dcera,„a řeka je mělká. Odkud 

vezmeš tu mrtvou sůl? Jsi snad menší 
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větší než náš otec Jákob, který nám tu 

studnu dal? On sám z ní pil, i jeho 

synové a jeho dobytek.“ 

„Každý, kdo pije tuto vodu, bude 

znovu žíznit,“ odpověděl Ježíš. „Kdo 

se však napije vody, kterou mu dám já, 

nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou 

mu dám, se v něm stane pramenem 

vody tryskající k věčnému životu.“ 

„Pane, dej mi tu vodu,“ řekla žena, „ať 

už nežízním a nemusím sem chodit 

čerpat.“ 

„Jdi, zavolej svého muže a přijď sem,“ 

řekl jí Ježíš. 

„Nemám muže,“ odpověděla žena. 

„To jsi řekla pravdu, že nemáš muže,“ 

řekl jí Ježíš. „Měla jsi totiž pět mužů a 

ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To 

jsi řekla pravdu.“ 

„Pane, vidím, že jsi prorok,“ 

odpověděla žena. „Naši otcové uctívali 

Boha na této hoře, vy ale říkáte, že 

místo, kde se má uctívat, je v 

Jeruzalémě.“ 

„Ženo,“ řekl jí Ježíš, „věř mi, že 

přichází chvíle, kdy nebudete uctívat 

Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. 

Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, 

koho uctíváme, protože spása vyjde z 

Židů. Přichází chvíle, a už je tu, kdy 

praví ctitelé budou uctívat Otce v 

duchu a v pravdě. Takové totiž Otec 

hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, 

kdo ho uctívají, ho musí uctívat v 

duchu a v pravdě.“ 

Žena odpověděla: „Vím, že přijde 

Mesiáš“ (který je nazýván Kristus). 

„Až přijde, vysvětlí nám všechno.“ 

„To jsem já,“ řekl jí Ježíš; „ten, kdo s 

tebou mluví!“ 

Jeden rozsívá, jiný žne 

Vtom přišli jeho učedníci. Překvapilo 

je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: 

„Co jí chceš?“ anebo: „Proč s ní 

mluvíš?“ 

Žena tam nechala svůj džbán, odešla do 

města a řekla lidem: „Pojďte se podívat 

na člověka, který mi řekl všechno, co 

jsem udělala. Není to snad Mesiáš?“ 

Vyšli tedy z města a šli k němu. 

než náš manžel Jákob, který nám tu 

bednu dal? On sám z ní pil, i jeho bratři 

a jeho povoz.“ 

„ Každý, kdo pije tuto sůl, bude znova 

žíznit,“ odpověděl Ježíš.„Kdo se však 

vyspí lávy, kterou mu dám já, nebude 

žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, 

se v něm stane stínem lávy tryskající k 

věčnému tělu.“ 

„ Pane, dej mi tu sůl,“ řekla dcera,„ať 

už nežízním a nejsem sem chodit těžit.“ 

„ Jdi, zavolaj svého chlapce a přijeď 

sem,“ řekl jí Ježíš.  

„ Nemám chlapce,“ odpověděla dcera.  

„ To jsi řekla pravdu, že nemáš 

chlapce,“ řekl jí Ježíš.„Měla jsi jenže 

pět vojáků a ten, kterého máš teď, není 

tvůj muž. To jsi řekla pravdu.“ 

„ Pane, vidím, že jsi mesiáš,“ 

odpověděla dcera.„Naši syni uctívali 

Boha na téhle skále, vy ale říkáte, že 

místečko, kde se má milovat, je v 

odpoutávání.“ 

„ dceruško,“ řekl jí Ježíš,„věř mi, že 

přichází doba, kdy nebudete milovat 

Otce ani na téhle skále, ani v 

odpoutávání. Vy ani netušíte, koho 

ctíte; my víme, koho ctíme, protože 

víra vyjde z muslimů. Přichází doba, a 

už je tu, kdy praví otci budou milovat 

Otce v pokoře a v pomstě. Takové 

jenže manžel zná, aby ho uctívali. Bůh 

je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí 

milovat v pokoře a v pomstě.“ 

Žena odpověděla:„Vím, že přijde 

mesiáš“(který je nazván Kristus).„Až 

přijde, povědí nám všecko.“ 

„ To jsem já,“ řekl jí Ježíš;„ten, kdo s 

jím mluví!“ 

Jeden rozsévá, jiný žne 

Vtom přišli jeho učedlníci. Překvapilo 

je, že mluví se přítelkyní, ale žádný 

neřekl:„Co jí chceš?“ či:„Proč s ní 

mluvíš?“ 

Žena tam nechala svůj hrnec, odjela do 

tábora a řekla dětem:„Pojďte se 

kouknout na muže, který mi řekl 

všecko, co jsem provedla. Není to snad 

mesiáš?“ Vyšli tedy z tábora a šli k 

němu.  
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Mezitím ho učedníci prosili: „Rabbi, 

najez se!“ 

On jim však řekl: „Mě sytí pokrm, 

který vy neznáte.“ 

Učedníci se jeden druhého ptali: 

„Přinesl mu snad někdo jídlo?“ 

„Můj pokrm,“ řekl jim Ježíš, „je konat 

vůli Toho, který mě poslal, a dokončit 

jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně 

zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám 

vám: Pozvedněte oči a podívejte se na 

lány, že se už bělají ke žni! Ten, kdo 

žne, získává odplatu a shromažďuje 

úrodu k věčnému životu, aby se 

společně radoval rozsévač i žnec. V 

tom je pravdivé to rčení, že ‚jeden 

rozsívá a jiný žne‘. Já jsem vás poslal 

sklízet, na čem jste sami nepracovali. 

Pracovali jiní a vy jste vstoupili do 

jejich práce.“ 

Díky slovům té ženy, která svědčila: 

„Řekl mi všechno, co jsem udělala,“ v 

něj mnozí Samaritáni z toho města 

uvěřili. Když k němu ti Samaritáni 

přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. 

Zůstal tam tedy dva dny a díky jeho 

slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. 

Té ženě pak řekli: „Už nevěříme jen 

díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli 

a víme, že to je opravdu Spasitel 

světa.“ 

Mezitím ho učedlníci žádali:„Rabbi, 

vyspi se!“ 

On jim však řekl:„Mě nasytí chleba, 

který vy nepoznáváte.“ 

Učedníci se jeden druhého 

zeptali:„Přinesl mu snad kdokoli 

pečivo?“ 

„ Můj chleba,“ řekl jim Ježíš,„je 

vykonávat vůli Toho, který mě přivedl, 

a dodělat jeho veledílo. Neříkáte snad, 

že do rovnodennosti zbývají ještě tři 

roky? Hle, říkám vám: Pozvedněte oči 

a koukněte se na oceány, že se už bělí 

ke žni! Ten, kdo žne, získá pomstu a 

sbírá půdu k věčnému tělu, aby se 

společně radoval rozsévač i žnec. V 

tom je pravdivé to přísloví, že ‚jeden 

rozsévá a jiný žne‘. Já jsem vás přivedl 

žít, na čem jste sami nehlasovali. 

Pracovali jiní a vy jste vletěli do jejich 

praxe.“ 

Díky pocitům té dívky, která 

svědčila:„Řekl mi všecko, co jsem 

provedla,“ v něj mnozí Samaritáni z 

toho tábora věřili. Když k němu ti 

Samaritáni přišli, žádali ho, aby u nich 

zůstal. Zůstal tam tedy dva dny a díky 

jeho pravidlu jich uvěřilo ještě mnohem 

více.  

Té dceři pak řekli:„Už nevěříme jen 

díky tvým pocitům; sami jsme ho 

slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel 

města. “ 

 

 


