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Úvod 

 

Strojová tvorba poezie nepatří k často řešeným úlohám, pravděpodobně pro 

její vyšší náročnost a nízkou praktickou využitelnost. Teoreticky je ale velmi zajíma-

vé zkoumat vlastnosti básní, pokusit se o jejich formalizaci a napodobení. Tato práce 

se zabývá možnostmi převodu prozaického textu na veršovaný, pokoušející se napl-

nit klasické znaky básně – rým, pravidelnou délku verše, případně ustálené rozmístě-

ní slovního přízvuku. 

V českém prostředí jsou tomuto tématu nejbližší automatické generátory rý-

mu založené na korpusu českých slov, například nedávno vydaný Velký slovník 

rýmů [1], který vznikl ručním pročištěním strojově generovaných dat nebo projekt  

http://www.rymy.cz, který pracuje i s analýzou rýmu. Naopak velmi malou souvis-

lost mají generátory takzvané vogonské poezie, které místo básní vytvářejí odřádko-

vané shluky hlásek.  

Ze zahraničních prací je relevantní práce google [2], zaměřená na strojový 

překlad poezie, při kterém se hledají mezi překladovými hypotézami takové, které 

mají vlastnosti podobné básni. Citovaná práce byla publikována až během práce na 

programové části Poetizéru, a proto z ní nebylo možné čerpat. Nejzajímavější ve 

srovnání přístupu obou prací je velmi rozdílné vnímání významu kvality rýmu, pro-

tože v angličtině je rýmování na jednu slabiku, dokonce často jen asonance (shoda 

koncové samohlásky), považováno za dobrý výsledek, zatímco v češtině mnohdy 

shodnou samohlásku ani nezaregistrujeme jako rým.  

Tento text začíná kapitolou věnovanou definicím použitých pojmů z literární 

teorie a naší formalizaci pro účely této práce. 

Ve druhé části formulujeme základní myšlenky a rozebíráme některé zajíma-

vé podproblémy. Tato kapitola obsahuje odvození algoritmu tří fází, dále popisuje 

úpravy textu použité v programu Poetizér, vlastnosti a formát použitého slovníku 

synonym a volbu fonetických pravidel pro rozpoznání rýmu. Druhá kapitola pokra-

čuje podrobným popisem postupu veršování, odhadem složitosti jeho jednotlivých 

fází, komentářem o poetizovatelných vstupech a končí obecným popisem metriky
1
. 

                                                 
1
 Nejedná se zde o metriku v matematickém slova smyslu, ale pro hodnocení kvality dílčích 

hypotéz, respektive celého zveršování. 

http://www.rymy.cz/
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Třetí část se týká experimentálního určení vhodného nastavení koeficientů při 

výběru nejlepší varianty z pohledu rýmu, ověření celkové metriky kvality porovná-

ním s lidským hodnocením a možnostmi dalších úprav pro zlepšení kvality výsled-

ných básní, nebo pokusů  o básně.  

Závěrečné kapitoly přinášejí vývojovou a uživatelskou dokumentaci progra-

mu Poetizér, přehled obsahu CD, závěr shrnující výsledky práce, seznam použité 

literatury a v dodatku ukázkové výstupy z programu. 
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1 Literární pohled 

1.1 Literární pojmy a jejich reprezentace ve strojovém zpracování 

V tomto textu užíváme následující pojmy (všechny definice jsou převzaty 

z knihy Větší poetický slovník [3]): 

Verš – „Základní celistvá jednotka básnického rytmu, vyznačená jistým zvuko-

vým uspořádáním /např. intonací, rozložením přízvučných a nepřízvučných nebo 

krátkých a dlouhých slabik, často rýmem/, které se v řadě takových jednotek pravi-

delně opakuje; díky tomuto uspořádání zvukových prvků vystupuje verš také jako 

jednotka významová“ 

 Veršem je tedy ohraničená skupina po sobě jdoucích slov, která má  něja-

kou významnou vlastnost, která se projeví v kontextu dalších skupin. 

Rým – „Zvuková shoda koncových hlásek na konci veršů nebo půlveršů“. Spe-

ciálním případem rýmu je asonance, což je shoda v poslední samohlásce. 

 V počítačové reprezentaci se jedná o určitou formu podobnosti řetězců, ne-

bo by se dalo říci o shodu řetězců zachycujících fonetické verze slov (nebo 

jejich koncovek). 

Přízvuk – „Zdůraznění jedné slabiky slova tím, že je vyslovena s větší silou než 

ostatní. V češtině se během jejího vývoje ustálil hlavní přízvuk na první slabice, z níž 

jej mohou převzít pouze některé předložky; tzv. přízvuk vedlejší, s podstatně nižší 

intenzitou výdechového proudu, nemá pevné místo a ve více než tříslabičných slo-

vech bývá zpravidla na lichých slabikách.“ 

 Umístění hlavního přízvuku je na první slabice, pokud předchozím slovem 

není předložka, která toto změní. 

Veršové systémy 

 Sylabický verš – „Slabičný verš; jeho rytmus je založen na shodném počtu 

slabik a na rýmu“ 

Vzhledem k jasné struktuře je sylabický verš vhodný pro Poetizér. 
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 Sylabotonický verš – „Přízvučný verš; jeho rytmus je založen na pravidel-

ném střídání přízvučných a nepřízvučných slabik a často na jejich shodném 

nebo pravidelně proměnlivém počtu“.  

Podobně jako předchozí má sylabotonický verš formální vlastnosti vhodné 

pro strojové zpracování. 

 Volný verš – „Verš nevázaný žádným pravidelným počtem slabik, uspořá-

dáním přízvuků apod.; funkci nositele rytmu v něm zpravidla přejímá into-

nace“ 

Pro Poetizér není vhodný, protože při generování volného verše je málo 

specifických formálních požadavků a proto by bylo velmi těžké vyčíslit je-

ho kvalitu. 

Slovo 

 Slovem bez přívlastku označujeme základní jednotku textu podle všeobecné 

zvyklosti. 

V částech popisujících program budeme, bude-li třeba, rozlišovat pojem 

vstupní slovo, jakožto slovo, které  pochází ze vstupního textu a slovo sy-

nonymní (nebo jen synonymum), které se do zpracování dostalo ze slov-

níku synonym a je přiřazeno k některému vstupnímu slovu jako jeho možná 

náhrada. Vstupní slovo a k němu příslušná synonyma ze slovníku nazývá-

me sloupec slov. 

 

1.2 Literární motivace Poetizéru 

V knize Úvod do studia literatury [4] píše autor mimo jiné: „Půjde nám tedy o 

problém, zda je užití verše čistě vnější, tedy o problém, zda lze ,odít do veršů‘ něja-

kou myšlenku, aniž by se změnil obsah sdělení.  

Jednoduchý pokus nás přesvědčí o tom, že se užitím verše obsah sdělení změ-

ní. Stačí proti sobě postavit určité sdělení v próze a pak totéž sdělení ve verši. Srov-

náním těchto dvou jazykových projevů poznáme, zda sám fakt užití verše přinesl 

nějakou novou významovou kvalitu, tj. zda se v něčem liší obsah výpovědi veršova-

ného projevu od výpovědi v próze.“  

„V prozaickém textu, jsme změnili pouze na třech místech pořadí slov; nena-

hradili jsme žádné slovo jiným, nepřipojili jsme ani neubrali jsme žádnou novou 
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představu nebo metaforu. Kdo však přečte pozorně oba texty, jistě si uvědomí, že 

v textu veršovaném vznikly nové zvukové kvality a že je v něm řečeno více než 

v paralelní próze. Jinými slovy – současně s novými kvalitami zvukovými se objevi-

ly nové kvality významové. 

O které zvukové kvality jde? Především je normován ve verších počet slabik 

[tj. není libovolný], dále slovní přízvuky spadají většinou na sudé slabiky verše a 

konečně jsou verše spojeny rýmovou shodou koncových slov.“ 

 

Citaci literárního teoretika profesora Hrabáka ze sedmdesátých let jsme zařadili 

proto, že ačkoliv má jiná východiska, pracuje se stejnými prostředky, na jakých bude 

založen Poetizér. Těmi jsou počet slabik, rým a přízvuk. 

 

1.3 Kvalita básně literárně 

Hodnocení kvality básně v běžné poezii je do velké míry subjektivní záležitos-

tí, protože kombinuje náročnost formy a přesnost jejího splnění s kvalitou sdělení. 

Cílem Poetizéru je převést zadaný text do uživatelem určené formy a přitom co nej-

lépe zachovat původní sdělení textu dodané uživatelem. Na subjektivní složku hod-

nocení básně tedy nemá velký vliv. Jeho metrika bude proto založena na hodnocení 

míry dodržení formy a její podrobný popis uvádíme v kapitolách 2.8 a 3.2. 
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2 Poetizér 

2.1 Algoritmus tří fází 

Vstupní text v kombinaci se slovníkem a povolenými úpravami tvoří poměrně 

velký prostor hypotéz, mezi kterými hledáme tu, která nejlépe odpovídá zadaným 

parametrům popisujícím cílovou báseň. Prohledávání mezi hypotézami od prvního 

slova (tedy přístupem zleva doprava), ať už bychom postupovali hledáním do hloub-

ky nebo do šířky, znamená vyhodnotit velké množství cest zbytečně podrobně. 

Při hledání efektivního řešení jsme proto zvolili jinou cestu - nejdříve určit, ja-

kou důležitost má která složka básně z trojice rým, počet slabik ve verši, přízvukové 

schéma (takzvané metrum), a pak prohledávat shora po úrovních odpovídajících těm-

to složkám. 

Jak už jsme naznačili v první kapitole, hledáme řešení pro sylabický a sylabo-

tonický systém zároveň. Jako nejvhodnější kandidát  na nejvyšší prioritu se jeví do-

držení počtu slabik ve verši. Tuto volbu potvrzuje i profesor Hrabák v knize O cha-

rakter českého verše[5]: „Na základě toho, co jsem uvedl, soudím, že skutečným 

základem českého sylabotonického verše je počet (resp. normování počtu) slabik, 

kdežto rozložení slovních přízvuků je pouze prvkem akcetorickým“. Vzhledem 

k tomu, že verš sylabický je dodržením počtu slabik ve verši definován, považujeme 

volbu prvního parametru za zřejmou. 

Druhá pozice patří rýmu proto, že je společný pro oba cílové (a pro češtinu  

nejrozšířenější) typy verše. 

Poslední do vyhodnocování tedy vstoupí slovní přízvuk – což je mimo jiné 

praktické, protože teprve řešení slovního přízvuku vyžaduje generování všech dílčích 

možností a volbu konkrétních synonym z každého sloupce slov v rámci veršů. 

Principem Poetizéru tedy je z předzpracovaného textu nejprve vybrat nadějné 

kandidáty na verše (takové skupiny po sobě jdoucích slov, které dohromady mohou 

dostatečně přibližně splnit požadovanou délku verše a navazují na začátek nebo na 

některý jiný verš), následně ze všech cest přes tyto kandidáty zvolit nejnadějnější 

průchod z hlediska rýmu, a v poslední fázi provést volbu konkrétních synonym pou-

ze z takto vybraných veršů. Cestou tedy rozumíme výběr na sebe navazujících poten-

ciálních veršů, který pokrývá všechny sloupce slov. 
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Pro krátký text o devíti slovech by vstupem první fáze byla slova obohacená o 

svá synonyma do formy sloupce slov. 

 

1: Babička ->  

 

 

 

Pokud si představíme vstup jako pole sloupců slov označených jejich pořadím, 

odpovídá první fáze pro nějaký vstupní text o délce devíti slov následující změně: 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku 1 vidíme sloupce slov pospojované do potenciálních veršů. Jednotli-

vé body na okrajích značí společný počátek a konec všech cest, pozice 0 a n+1. Ná-

vaznost potenciálních veršů je vyznačena v následujícím schématu. Tučné spojnice a 

plné čáry rámečků značí jednu možnou volbu cesty. 

 

 

 

 

 

 

Jak je vidět ze schématu s cestami, při rýmování formou AABB by v tomto pří-

padě Poetizér hledal nejlepší kombinaci rýmových koncovek synonym ze sloupců 

s čísly: 

 

2 – 5  & 6 – 9  

2 – 5  & 7 – 9 

2 – 5  & 8 – 9 

 

obrázek 2 

obrázek 1 

1 2 3 4 5 6 7 9 8 

1, 2 1, 2, 3 3, 4, 5 4, 5 6 6, 7 7, 8, 9 6, 7, 8 8, 9 9 

1, 2 1, 2, 3 3, 4, 5 4, 5 6 6, 7 7, 8, 9 6, 7, 8 8, 9 9 

1. 

Babička 

Bába 

Babka 

3 – 5  & 6 – 9  

3 – 5  & 7 – 9 

3 – 5  & 8 – 9 
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Při schématu rýmů ABAB by prohledával možnosti: 

 

2 – 6  & 5 – 9  

2 – 7  & 5 – 9 

2 – 8  & 5 – 9 

 

Pokud i finální metrika kvality verše prioritně hodnotí délku veršů, tak tento 

přístup zaručuje, že nebude opomenuta žádná možnost, které by patřilo lepší hodno-

cení, než té, která bude skutečně zvolena. 

2.2 Používané úpravy textu 

Poetizér pracuje s několika úpravami realizovatelnými pomocí morfologického 

analyzátoru. Těmito úpravami jsou nahrazení synonymem, přidání výplňového slova 

a vypuštění slova. Soustředíme se na jejich provedení způsobem, který nazýváme 

bezpečný, což znamená přijatelnou pravděpodobnost, že nepoškodí gramatickou 

strukturu ani význam původního textu. Na druhou stranu i u těchto úprav je jisté rizi-

ko poškození, například náhrada sloves „mít“ a „vlastnit“ je gramaticky bezpečná, 

ale v případech, kdy slovo mít bylo původně ve významu „měl něco udělat“, je vý-

sledek nahrazení v lepším případě komický. 

2.2.1 Nahrazení synonymem 

Vstupní slovo může být nahrazeno jiným slovem stejného významu ve vhod-

ném gramatickém tvaru. Za bezpečnou úpravu považujeme nahrazení synonymem 

stejného slovního druhu, u podstatných jmen navíc i stejného rodu. Pokud by pro 

nějaké účely bylo vhodné umožnit průchod i s méně bezpečnými variantami  - pod-

statnými jmény jiného rodu (může být inspirativnější pro uživatele, který výstup po-

užívá jako zdroj nápadů ke své tvorbě, protože má více možností na výběr a pro lid-

ského uživatele je oprava shody podmětu s přísudkem snadná),  je v programu přepí-

nač adventure, který pracuje i s méně bezpečnými synonymy. Při práci s přídavnými 

jmény jsou všechny tři stupně považovány za navzájem synonymní a změna stupně 

je považována za bezpečnou úpravu. 

3 – 6  & 5 – 9  

3 – 7  & 5 – 9 

3 – 8  & 5 – 9 
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2.2.2 Přidání výplňového slova 

Pro splnění počtu slabik na řádce nebo přízvukového schématu je občas vhod-

né vložit do verše krátké slovo, které nenese význam, ale pomůže dodržet formu. 

Program má možnost vložit výplňové slovo jednoslabičné nepřízvučné nebo dvou-

slabičné slovo s přízvuky první slabika těžká, druhá lehká. Program neprovádí kon-

krétní volbu těchto slov, pouze označí místo pro vložení a nepočítá s možností rýmo-

vání výplňového slova. Doplnění slova, které význam v daném kontextu nenese je 

ponecháno na uživateli, pokud bylo požadováno pouze splnění daného počet slabik 

ve verši bez dodržení nějakého konkrétního schématu přízvuku, vyjadřuje zařazení 

výplňového slova pouze to, že daný verš má být doplněn na libovolné pozici. 

2.2.3 Vypuštění slova 

Někdy je možné vynechat některé slovo bez významnějšího vlivu na celkový 

smysl. Pokud Poetizér takové slovo v předzpracování identifikuje, označí ho přízna-

kem a při hledání převodu do poezie volí, zda je pro výslednou báseň vhodnější slo-

vo v textu ponechat (kvůli rýmu, přízvuku, počtu slabik) nebo vypustit. Slova, která 

je možno vypustit jsou uvedena v malém slovníčku, který je součástí zdrojového 

kódu. Mezi vypouštěná slova patří spojky „a“, „i“ nebo zájmeno „tak“. 

2.2.4 Výběr úprav 

Zadání práce navrhlo jako hlavní úpravu náhradu slova synonymem, kterou 

jsme rozšířili o dvě příbuzné metody. Tato trojice je, na rozdíl od některých dalších 

úprav popsaných v kapitole 3.4 realizovatelná pouze pomocí morfologického analy-

zátoru/generátoru, což ještě podpořilo volbu této skupiny úprav. 

2.3 Slovník 

Děkuji vedoucímu práce za poskytnutí výstupu z paralelního korpusu Czeng 

[6] pro přípravu slovníku. Stručně řečeno, získaná data představují seznam kandidátů 

na synonymní slova zprostředkovaná přes angličtinu. Pokud například v jedné větě 

slovo „šel“ odpovídá anglickému „walked“ a v jiné větě anglické „walked“ odpovídá 

českému „kráčel“, získáváme pár šel=kráčel. Kromě náhodných chyb v použitém 

slovním zarovnání je seznam kandidátů i zatížen o nedostatkem kontextu a víceznač-

ností slov. K českému slovu „láska“ dostáváme synonymum „příloha“, doložené 

anglickým slovem „attachment“. 
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Vybraná data byla zpracována pomocí perlového skriptu  do vhodného formátu 

a ručně zbavena nevhodných řádků, které obsahovaly velké množství slov významo-

vě vzdálených a doplněna o další skupiny synonym, které jsem používala pro testo-

vání některých částí kódu. Výběr dat byl omezen tím, že při zvolené implementaci je 

záznam ve slovníku užitečný pouze tehdy, pokud se od každého slovního druhu za-

stoupeného v záznamu  objeví alespoň dvě slova. Příklad hesel ze slovníku je na ob-

rázku 3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Všechna slova ze všech řádků, na kterých se slovo původního textu nachází, 

jsou považována za jeho možná synonyma, v dalším zpracování jsou vyřazena ta, 

která nejsou požadovaným slovním druhem.  

Při testování jsme zjistili, že u slovníku generovaného strojově je velké riziko, 

že obsahuje několik málo řádků, které mají velmi negativní dopad na zachování ob-

sahu textu. Jedná se zejména o řádky, které obsahují krátké předložky mírně podob-

ného významu. Druhou rizikovou kategorii tvoří řádky tvořené velkým množstvím 

výrazů, kde se ukázalo užitečné ručně zkontrolovat řádky delší než 60 znaků, případ-

ně takové rovnou smazat. 

Pro srovnání byl při testování použit i thesaurus z balíku OpenOffice [7]. 

 

 

2.4 Rým a fonetika 

Čeština patří k jazykům, ve kterých se psaná a zvuková podoba příliš neliší. Od-

lišnost je ale příliš velká na to, aby nebylo možné považovat za rým pouze shodu 

grafickou. Navíc jsou často různé hlásky psané vyslovovány velmi podobně, a na 

této podobnosti je založeno mnoho dobrých rýmů. 

obrázek 3 

vyrazA1 vyrazA2 vyrazA3 

vteřina sekunda 

myšlenka domněnka 

zjevně evidentně zřejmě 
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Cílem fonetické úpravy v programu je přepsat všechna slova do tvaru, ze které-

ho bude možné určit zda se dvě slova rýmují prostým porovnáním řetěz-

ců/podřetězců na shodu, tedy přepsat různé znaky, které se vyslovují dostatečně po-

dobně na stejné. Postupujeme podle následujících jednoduchých pravidel. 

Samohlásky - pro účely českého rýmu jsou vnímány samohlásky, které se liší 

jen kvantitou (délkou) za shodné [3]. Fonetická verze slova tedy obsahuje všechny 

samohlásky krátké. Dvojhlásky jsou ponechány beze změny a rozděleny později při 

generování koncovek. Ypsilon je zvukově shodný s měkkým „i“, proto je také pře-

psán. Fakt, že měkké „i“ může ovlivňovat zvukovou podobu předchozí souhlásky 

není přímo řešen, ale nevznikají tím velké nepřesnosti – nejvýše hrozí ohodnocení 

rýmové shody o jeden znak delší/kratší než je ve skutečnosti. Podobně zjednodušené 

je i přepsání „ě“ na „e“, které je ale v básnické praxi často považováno za rýmově 

dostatečné. 

Dvojice souhlásek lišící se v češtině podle [8] pouze znělostí (b-p, d-t, ď,-ť, g-k, 

ch-h, z-s, ž-š) jsou přepsány na znělé tvary (vždy druhý v páru). Mimo to považuje-

me za dostatečně podobnou pro tvorbu rýmu dvojici m-n. Stejně jako předcházející 

dvojice je i tato často používána i v poezii lidských básníků, jak dokládá například 

poezie Jaroslava Vrchlického [9]. 

Zdvojené znaky jsou sjednoceny do jednoho písmene. Toto je možné bez rizika 

negativního vlivu na vyhodnocování rýmu, protože podle rozboru ve Fonetice a orto-

epii [8] se většinou skutečně vyslovují jako jedna hláska a většina výjimek se nachází 

na začátku slova na rozhraní předpony a kořene slova (například  slovo nejjedovatěj-

ší), což do rýmové skupiny nijak nezasáhne. 

 

2.5 Algoritmus podrobněji 

Práce programu Poetizér probíhá ve dvou fázích. V první z nich, kterou budeme 

nazývat přípravná je vstupní text rozložen na slova a tato jsou analyzována a obo-

hacována o svá synonyma a záznamy vlastností (počet slabik, vypustitelnost, fone-

tická verze) důležitých pro další zpracování. Druhá část, zvaná fáze výběru, z těchto 

dat skládá potenciální verše (takové, které mohou dosáhnout požadované délky a 

jsou dosažitelné od začátku cestou z potenciálních veršů) a volí konkrétní slova 

z nabídky synonym. Přesný postup je následující: 
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2.5.1 I. přípravná fáze 

Přípravná fáze zahrnuje následující kroky: 

Přijetí vstupu  

kontrola zadání uživatelem 

dopočítání schématu přízvuků/počtu slabik ze schématu zadaného 

Přidání synonym  

analýza původních slov  

připojení potenciálních synonym k základním tvarům  

analýza synonymních slov  

skládání značek a přidání či odstranění stupňů přídavných jmen 

generování správných tvarů synonymních slov 

Porovnání se slovníkem vypustitelnosti 

Fonetika a koncovky 

 fonetické verze slov 

 vypsání koncovek slov a jejich hodnot 

Výpočet počtu slabik  

Převedení do formátu pro fázi výběru. 

 

2.5.2 II. fáze výběru 

Fáze výběru je založena na algoritmu tří fází popsaném v kapitole 2.1. V této 

kapitole ho popisujeme podrobněji. 

I. Vytvoření potenciálních veršů – program postupně prodlužuje otevřené poten-

ciální verše o první nezpracovaný sloupec. Pokud je právě přidaným sloupcem verš 

doplněn, postupuje mezi hotové a zakládá se nový otevřený verš začínající následují-

cím sloupcem slov. Pokud je zpracovávaný verš právě přidaným sloupcem už doplni-

telný, ale při použití některého synonyma ještě nebude uzavřen (například chybí do-

plnit čtyři slabiky a právě přidaný sloupec obsahuje dvouslabičné a čtyřslabičné slo-

vo na výběr), zakládá se nový otevřený verš a prodloužený původní verš postupuje 

zároveň mezi hotové i mezi ještě otevřené. V této fázi dochází k transformaci z pole 

sloupců slov do pole potenciálních veršů, seřazených podle prvního obsaženého 

sloupce slov. 

II. Volba rýmu – program pro každou cestu (cesta – verše, které na sebe navazu-

jí) přes potenciální verše porovnává všechny skupiny, které se mají navzájem rýmo-
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vat a v nich probíhá porovnání všech možností (všech slov z koncových sloupců 

slov).  Ze všech cest přes pole veršů je vybrána nejlepší, vznikne tedy pole budou-

cích veršů, tentokrát už bez  překryvů rozsahu jeho členů. 

III. Volba synonym - pro každý verš (skupinu sloupců slov) z vybrané cesty 

s nejlepším hodnocením rýmu a možnosti dodržet délky verše projde všechny mož-

nosti jeho složení a vybere nejvhodnější z hlediska délky verše, rozložení přízvuků. 

V každém verši v poli jsou sloupce slov zredukovány na jedno synonymum. 

 

Protože experimentální výsledky ukázaly, že kvalita výsledku se pro různá na-

stavení parametrů výstupní básně výrazně liší, je možné spouštět Poetizér pro více 

těchto testů najednou se stejným vstupním textem a různým nastavením. V takovém 

případě se opakuje pouze spuštění fáze výběru a očištění výsledků. 

 

2.6 Složitost algoritmu 

Složitost přípravné fáze je lineárně závislá na počtu slov, nejnáročnější operace 

(analýza, analýza, generování) jsou prováděny externím programem. Hledání syno-

nym ve slovníku má složitost O(n*m), kde n je počet slov vstupu a m počet záznamů 

ve slovníku, vypustitelnost pak O(n*m), kde m je počet záznamů ve slovníčku vypus-

titelných, ostatní úpravy mají složitost O(n). 

Část výběru, odpovídající algoritmu tří fází z kapitoly 2.1 je komplikovanější. 

První fáze, potenciální veršíky, má složitost odpovídající součinu počtu sloupců slov 

(a tedy počtu slov vstupního textu) a průměrného počtu potenciálních veršů, do kte-

rých sloupec zasáhne. Toto můžeme odhadnout z průměrného počtu slov ve verši. 

Pokud má české slovo v běžném textu v průměru kolem šesti písmen, může toto od-

povídat 2-3 slabikám. Při délce verše 7-8 slabik by se vešla zhruba tři slova. Tento 

odhad je velmi přibližný, ale i pokud bychom počítali, že verš je tvořen v průměru 

pěti slovy, může být jeden sloupec na pěti různých pozicích, plus vliv vypustitelnosti 

a výjimek. Dovolujeme si proto odhadnout, že tato konstanta bude poměrně malá. 

Fáze průchodu všech cest a jejich rýmové vyhodnocování je nejnáročnější, ale 

nevyhnutelná. V nejhorším případě bude její složitost odpovídat 2
n-1

 krát průměrný 

počet porovnání pro vyhodnocení rýmové shody, kde n je počet sloupců slov. Tato 

složitost odpovídá případu, kdy bychom měli na vstupu pouze dvouslabičná slova, 

čtyřslabičnou délku a zároveň povolenou maximální toleranci doplnění dvou slabik 
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výplní. V tomto případě by bylo možné umístit konec verše teoreticky za každé slo-

vo, nejpozději však za druhé po sobě jdoucí. Počet cest přes potenciální verše je 

menší (díky dodatečné podmínce – nejpozději druhé slovo je zarážka) než součet 

počtu možností, jak umístit n/2 až n-1 zarážek mezi n prvků a tedy odpovídá součtu 

kombinačních čísel 

n

n 2 až

n

n . Víme, že součet kombinačních čísel 

n

0 až

n

n  je 

2
n
 a v tomto horním odhadu nejhoršího případu sčítáme pouze polovinu celého inter-

valu (n/2 až n), což umožňuje vydělit tento výraz dvěma a tím docházíme k výše 

uvedenému hornímu odhadu 2
n-1

. 

Popisovaný nejhorší případ je ryze hypotetický, protože u verše délky čtyři by 

Poetizér nedovolil toleranci dva, s výjimkou jinak neřešitelných případů. Počet po-

rovnání pro rým je součin počtů slov v posledních sloupcích vzájemně rýmovaných 

veršů. 

Oproti naivnímu algoritmu (rozbor všech možností průchodem do hloubky/do 

šířky), se složitostí (počet synonym ve sloupci)
počet slov

, kdy mám „počet synonym v 

prvním sloupci“ možností volby prvního slova, „počet synonym ve druhém sloupci“ 

možností volby druhého slova a tak dále, jsme dosáhli zlepšení v konstantách expo-

nenciály pro nejhorší případ a také v tom, že v reálném případě je počet cest ještě 

mnohem nižší. 

Složitost závěrečné fáze je suma počtu všech možností složení konkrétního verše 

přes všechny verše. 

 

Tento rozbor spolu s experimenty ukazuje, že doba běhu roste poměrně rychle 

pro delší texty s velmi krátkými verši, kde je nejvíce cest k porovnání ve druhé fázi 

hlavního zpracování. Pro texty s výstupem v délce kolem deseti veršů jsme na běž-

ném osobním počítači zaznamenali běh v délce desítek sekundy až minuty pro jeden 

vstup. 

 

2.7 Nadějné vstupy 

Jak jsme již poznamenali dříve, kvalita výsledku závisí na kombinaci vstupního 

textu, slovníku a požadované formy. Pozorujeme, že velmi nízká je kvalita výstupu 

pro texty z běžných českých online médií (www.zpravy.seznam.cz, www.idnes.cz a 

podobné), které mají tu vlastnost, že jsou plné čísel, zkratek a vlastních nebo míst-

http://www.zpravy.seznam.cz/
http://www.idnes.cz/
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ních jmen, což jsou čtyři kategorie slov, u kterých je velmi nízká nahraditelnost sy-

nonymem a tato práce se na ně nijak nesoustředí. Typicky neobsahují ani příliš vy-

pustitelných slov. Dobré výsledky nenastávají ani pro texty bohaté na interpunkci, 

kterou Poetizér odstraňuje, což může vést k většímu rozostření smyslu. 

Naopak největší úspěchy byly zaznamenány na textech bohatých na podstatná a 

přídavná jména, která spolu se slovesy a ukazovacími zájmeny patří k nejčastěji 

upravitelným slovům. Tím nejsou myšleny jen pohádky, ale třeba rozhovory nebo 

analýzy a zamyšlení. Zajímavé vstupy bylo možno vybrat z českých  textů na webu 

www.project-syndicate.org nebo ze sbírky pověstí o českých hradech 

http://www.rozhlas.cz/hradyazamky/povesti. 

Ukázalo se, že kvalita výsledné básně se pro jeden text velice liší při různém na-

stavení parametrů pro výstup (délka verše, rýmové schéma). Proto jsme vstupní texty 

transformovali s deseti různými nastaveními, která i v praxi patří k nejběžnějším. 

Konkrétně se jednalo o délku verše šest až deset slabik, kombinovanou s rýmovými 

schématy AABB nebo ABAB. 

 

2.8 Složky hodnocení kvality vygenerované básně 

2.8.1 Metrika výběru  

Pro výběr nejlepší verze z pohledu délky verše a rýmu je zásadní ohodnocení 

rýmových koncovek a váha přesného dodržení délky verše. 

Algoritmus přípravné fáze popsaný v kapitole 2.5.1 mimo jiné rozšiřuje vstup-

ní slova o jejich rýmové koncovky, přičemž každé kategorii koncovek (shoda jedno-

ho znaku, asonance, koncové slabiky, od předposlední samohlásky, dvou slabik) je 

přiřazeno bodové ohodnocení.  

Algoritmus výběru na základě těchto koeficientů volí nejlepší verzi z hlediska 

rýmu. Konkrétní číselná hodnota pro vztah mezi rýmem a přesnou délkou verše je 

určena experimentálně v kapitole 3.1 . 

2.8.2 Metrika celková 

Celková kvalita se skládá ze dvou složek. První z nich, hodnocení rýmu řešila 

minulá kapitola, pro hodnocení celkové kvality je důležitý ještě druhý parametr - 

hodnocení délky verše a přízvuku. 

http://www.project-syndicate.org/
http://www.rozhlas.cz/hradyazamky/povesti
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Přízvukové schéma je zadáno jako řada znaků pro přízvučné, nepřízvučné a 

neurčené slabiky, za neshodu, která má negativní vliv na výslednou kvalitu, je pova-

žována přízvučná slabika na nepřízvučném místě a naopak. Verše s přesným dodrže-

ním délky jsou hodnoceny několika bodovým bonusem. 

Pro lepší porovnatelnost různých výstupů mezi sebou je ve výsledné metrice, 

jejíž číselné vyjádření obsahuje kapitola 3.2 a ověření kapitola 3.3, výsledek normo-

ván počtem veršů. 
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3 Kvalita výsledků a kvalita metriky 

Obecný vztah pro volbu nejlepšího řešení jsme uvedli v předchozí kapitole, kon-

krétní nastavení hodnot parametrů ale bylo třeba zjistit experimentálně.  

 

3.1 Volba koeficientů a slovníku 

První experiment měl dva cíle. Prvním bylo ověřit přínos slovníku v Poetizéru 

srovnáním s výsledky pro thesaurus z balíku OpenOffice a prázdným slovníkem. 

Druhým cílem bylo určit poměr, v jakém mají být zastoupeny koeficienty rýmu a 

přesného dodržení délky verše ve funkci ohodnocující cesty přes potenciální verše a 

vybírající nejlepší pro další zpracování. 

Od každého ze šesti zvolených vstupů jsme vygenerovali deset pokusů o báseň 

automatickým generováním s devíti různými variantami nastavení, pro každý slovník 

vždy základní (n.1), a oproti němu dvojnásobný (n.2) a šestinásobný (n.6) koeficient 

vlivu rýmu. Z každé vygenerované desítice jsme vybrali nejlepší výsledek a těchto 

devět verzí převodu seřadila šestice dobrovolníků podle toho, jak kvalitní jim připa-

daly. Celkem tedy bylo srovnáváno 54 textů v šesti skupinách šesti osobami. 

Získaná pořadí jsme převedli na bodovou hodnotu (9 bodů nejlepší, 1  bod po-

slední). Sdílená místa byla hodnocena stejným počtem bodů, jako kdyby na dané 

pozici byl jen jeden výsledek a příslušný počet míst byl následně vynechán (napří-

klad 9-8-8-6-5-5-5-2-1 bod). Jednotlivá bodová hodnocení i porovnávané texty jsou 

v příloze na CD. Výsledek je shrnut v následující tabulce. 

 

 n. 6 n. 2 n. 1  

SlovnikCE.txt 179 223 207 609 

SlovnikOO.txt 140 150 190 480 

prázdný slovník 172 221 194 587 

 491 594 591  
 

   

    
 

   

Například hodnota 150 ve sloupci n.2 a řádku SlovnikOO říká, že pokusy o bá-

seň generované s touto kombinací slovníku a parametrů získaly od hodnotitelů cel-

kem 150 bodů. Ze srovnání prvního a třetího řádku vyplývá, že použití slovníkuCE je 

v souhrnu přínosem. Nejlepší volbou z pohledu vyvážení rýmu a délky verše, se kte-

rou bylo dále pracováno, je druhé nastavení, (n.2). Tabulka v příloze na CD dále 
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ukazuje, že vítězné nastavení se v  70% případů vyskytovalo v trojici nejlépe hodno-

cených verzí. 

 

3.2 Výsledné nastavení metriky 

Kvalita, podle které jsou vybírány cesty, je  počítána jako: 

6*(počet bodů za rýmy – 3*nutné výplně)/počet řádek + 

(5 bodů bonus za každý přesně dodržený řádek + 1 bod 

bonus za každý dodržený přízvuk)/(3*počet veršů) 

 Za rým lze získat 2-6 bodů za jednu shodnou rýmovou koncovku. Část vzorce 

v první závorce tohoto vzorce rozhoduje o volbě nejlepších veršů z těch, které mo-

hou dodržet požadovanou délku, z pohledu rýmu, druhá závorka je součtem hodno-

cení, podle kterých byla vybrána konkrétní verze každého verše. Dělení počtem ver-

šů umožňuje vzájemnou porovnatelnost výsledků různé délky a ostatní koeficienty 

k vyvážení obou parametrů metriky. Srovnáním tohoto nastavení s lidským hodnoce-

ním se zabývá další kapitola. 

3.3 Srovnání metriky s lidským hodnocením 

Cílem druhého experimentu bylo ověřit, jak dobře metrika hodnotí různé texty. 

Devět různých vstupních textů jsme převedli do pokusů o báseň v deseti základních 

nastaveních a vybrali nejlepší. Těchto devět textů pak devět hodnotitelů seřadilo 

podle jejich vnímání kvality. Všechny texty i tabulka hodnocení od jednotlivých 

hodnotitelů jsou v příloze na CD, texty i v příloze A v závěru této práce. 

Získaná pořadí jsme převedli na bodovou hodnotu (9 bodů nejlepší, 1  bod po-

slední). Sdílená místa byla hodnocena stejným počtem bodů, jako kdyby na dané 

pozici byl jen jeden výsledek a příslušný počet míst byl následně vynechán (napří-

klad 9-8-8-6-5-5-5-2-1 bod). Jednotlivá bodová hodnocení i porovnávané texty jsou 

v příloze na CD. Výsledek je shrnut v následující tabulce: 

 

 Dlouhé Jaké Rozhoř. Jinoch Někter. Během Přísluš. Jak to Není 

stroj 7,75 10,67 9,78 13,67 7,83 16,67 9,33 6,44 15,29 

pořadí 8 4 5 3 7 1 6 9 2 

lidské 47 48 34 60 40 63 35 29 50 

pořadí 5 4 8 2 7 1 6 9 3 
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 Například text začínající slovem „Jinoch“ ve čtvrtém sloupci se umístil na  

třetí pozici v porovnání metriky automatické a na druhém místě u lidí. Zajímavé je, 

že oba texty, které v lidském hodnocení uspěly lépe než při strojovém, konkrétně 

Jinoch a Dlouhé jsou převodem úryvku z pověsti, a jako takové se básni více blížily 

tématicky.  

Pro zjištění korelace mezi strojovým a lidským hodnocením jsme použili 

Spearmanův korelační koeficient [10], který je založený na porovnávání pořadí. Míru 

podobnosti hodnotí číslem z rozsahu <-1; 1>, kde hodnota –1 znamená obrácené 

pořadí a hodnota 1 absolutní shodu. Závislost mezi dvěma veličinami je silnější, po-

kud se absolutní hodnota koeficientu blíží jedné. Výpočet koeficientu jsme provedli 

podle následujícího vzorce:  

 

1
6 pi qi

2

n n
2

1
 

 

Proměnné pi, qi jsou pořadí stejného prvku v obou hodnoceních a n je počet 

prvků v kolekci. Číselný výsledek 0,83 je lepší než kritická hodnota pro hladinu 

=0,01, která je 0,81, a proto s ním můžeme být spokojeni. Na druhou stranu by bylo 

vhodné ověřit výsledky i s dalšími vstupy a větším počtem testujících 

 

3.4 Možná zlepšení 

Absolutní kvalita výsledků běhu Poetizéru je značně rozdílná, což je dáno fak-

tem, že program hledá nejlepší možné řešení v prostoru vymezeném vstupním tex-

tem, operacemi a slovníkem, ale nijak není zaručeno, že se v uvažovaném prostoru 

nachází vůbec nějaké dobré řešení.  

 

Možné další úpravy budeme posuzovat z pohledu rozšiřování prostoru možných 

řešení a vlivu na metriku. Konkrétně se může jednat o: 

 Zvětšení slovníku – jak ukazují i experimentální data, vztah velikosti slovní-

ku a kvality výsledku není přímý. Větší slovník může poskytnout více hypo-
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téz, ale zároveň více hrozí zkreslení původního významu (protože dojde 

k více náhradám, u kterých hrozí, že slova jsou synonymy pouze pro některý 

kontext).  

o Toto by se pravděpodobně projevilo větším rozdílem mezi hodnoce-

ním kvality výstupu programem a lidským čtenářem.  

 Omezení slovníku (nejspíš ručně) na slova vždy synonymní nebo slova s vý-

razně vyšší pravděpodobností synonymity.  

o Omezení slovníku by snížilo počet hypotéz, není však jisté, zda by 

celková kvalita stoupla, protože často jedno nepřesné synonymum 

vhodné délky umožní využití pěkných rýmů, které by jinak byly ne-

dostupné, protože by kvůli absenci této části cesty vůbec nefigurovaly 

mezi potenciálními verši. 

 Zpřesnění fonetických pravidel a rýmové ohodnocovací funkce – nepochybně 

by se obojí dalo zpracovat s větší přesností, ale testovací data nenaznačují, že 

by docházelo k rozhodování mezi dvěma variantami rýmu, které jsou podle 

Poetizéru stejně přijatelnými  a pro čtenáře odlišně kvalitními rýmy.  

o Naopak by bylo možné ve fonetické fázi generovat kromě současné 

ještě jednu, o něco volnější verzi, zohledňující například jistou slabší 

podobnost některých dvojic hlásek, například „r“ a „l“, případně „b a 

„d“, které v současné verzi nejsou zohledněny, což by rozlišilo shodu 

velmi slabou od shody nulové. 

 Vkládat konkrétní výplňová slova a počítat s jejich rýmováním  - pravděpo-

dobně by zlepšilo kvalitu naměřenou programem, ale za cenu vzdálení se více 

původní verzi (význam slova na konci verše vnímáme důrazněji) a mohlo by 

vést k velké podobnosti různých textů generovaných takto upraveným Poeti-

zérem, který by nabídku výplňových slov pravděpodobně používal pro gene-

rování asonancí. 

 Zavedení úprav slovosledu –  rozšíření o některé úpravy v rámci slovosledu, 

například převedení přívlastku ze shodného na neshodný nebo prohození po-

řadí několikanásobných větných členů by mohlo zvětšit prostor možných ře-

šení a tím i zvýšit šanci, že se v něm nachází řešení, které bude objektivně 

lepší. Přílišné rozvolnění slovosledu by ale pravděpodobně vedlo k explozi 

počtu prohledávaných možností. 
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Ze jmenovaných možností by největší přínos pravděpodobně měl poslední bod – 

rozšíření seznamu úprav o malé slovosledné úpravy. Jejich zavedení by bylo poměr-

ně složité, protože návrh programové části Poetizéru využívá při zpracování často 

pořadí slov a návaznosti založené očíslování. Jednu možnou cestu řešení ukazuje 

práce [11].  Pro delší vstupní texty by alternativou mohlo být jejich rozdělení na 

menší celky a vygenerování slovosledné obměny v preprocessingu pro ty části, které 

mají nejslabší hodnocení. 
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4 Programátorská dokumentace 

Poetizér je program pro jednoduchý převod běžného textu v českém jazyce do 

veršované podoby podle zadaného schématu. Postup řešení odpovídá podrobnému 

popisu algoritmu, který je uveden v části 2.5, tato dokumentace se zabývá zejména 

datovými strukturami a řešením některých zajímavějších částí. 

4.1 Základní informace 

Hlavní princip práce – transformovat vstupní data podle popisu žádoucích 

vlastností vybízel k využití deklarativního jazyka. Děkuji vedoucímu práce za dopo-

ručení jazyka Mercury [12]. Práce se slovníky, koncovkami, kontrola vstupů a další 

jsou implementovány v jazyce Perl, který je vhodný pro práci s řetězci. 

Zpracování probíhá ve dvou fázích. Přípravu dat a komunikaci s externími ná-

stroji zajišťuje program v jazyce Perl poet.pl (kapitola 4.4). Hlavní část progra-

mu – volbu konkrétních slov z nabídky synonym a složení veršů – provádí program 

napsaný v jazyce Mercury poet.exe (kapitola 4.3).Výstup této části je upraven do 

výsledné podoby v poslední části perlového kódu. Toto celé je voláno z programu 

poet.pl. 

Rozdělení zpracování mezi Perl a Mercury bylo vedeno snahou oddělit pří-

pravné operace od hlavního algoritmu a odpovídá fázím z kapitoly 2.5. Proto je nejen 

příprava synonym, ale i fonetická práce nebo přiřazení rýmové hodnoty koncovkám 

zařazeno do perlové části. 

 

4.2 Použité nástroje a operační systém 

Mimo morfologický analyzátor/generátor Czech Free Morphology, kterým se 

podrobněji zabýváme v kapitole 4.5, a který pracuje se vstupy kódovanými jako ISO 

8859-2, jsou všechny ostatní části Perlu kódovány jako UTF-8 a stejné kódování je 

předpokládáno i pro vstupní data.  

Celý projekt byl vyvíjen a odladěn v prostředí Windows XP s interpretem Per-

lu Strawberry Perl verze 5.12.3.0. Perl i Mercury jsou samozřejmě dostupné i pro 

prostředí Linuxu. Na multiplatformnost však nebyl při práci kladen důraz, takže ně-
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které části kódu by pravděpodobně bylo třeba upravit. Jako nouzové řešení se pří-

padně nabízí i krkolomnější možnost: spuštění pomocí WINE. 

Pro práci s jazykem Mercury byl použit kompilátor jazyka Mercury ve verzi 

10.0.4 (http://www.mercury.csse.unimelb.edu.au/download/old-release.html). 

 

4.3 Hlavní program – fáze výběru 

Zdrojový kód této části je uložen v souboru poet.m. 

Skládá se z několika fází, které vždy převádějí jednu datovou strukturu na dru-

hou pomocí rozgenerování nebo naopak výběru možnosti. Tyto fáze přesně odpoví-

dají algoritmu popsanému v kapitole 2.5.2. 

Program používá standardní knihovny jazyka Mercury int, list, pair, solutions, 

string a exception (poslední jmenovanou hlavně pro ladění, s výjimkami není nijak 

pracováno). 

4.3.1 Datové struktury  

Vstup je uložen ve dvou strukturách. První z nich obsahuje zpracovávaný 

text. Základní jednotkou je sloupec slov. Každý sloupec odpovídá jednomu 

slovu původního textu a reprezentuje dané původní slovo, všechna jeho nalezená 

synonyma a dodatečné informace o této skupině. Každé ze synonym je uloženo jako 

jeden prvek typu slovo. Obsahuje jeho znění (se kterým ale není nijak pracováno) a 

sadu jeho vlastností – možné koncovky pro rýmování, informace o přízvukových 

vlastnostech slova (standard znamená přízvukování první těžká druhá lehká; 

předložka mění přízvukové vlastnosti následujícího slova; nepřízvučná slova 

jsou v češtině například spojky).  

Formálně jsou tyto datové typy v jazyce Mercury definovány takto: 

 

:- type vstupni == list(sloupecSlov). 

:- type sloupecSlov---> sS(id::int,slova::list(slovo), min::int, 

max::int, priznak::special, konc::list(koncovka)). 

:- type slovo ---> sl(zneni::string, konco::list(koncovka), pri-

zvuk::priz, delka::int). 

:- type koncovka --->k(koncovka ::string, hodnota::int, delta::int).  

:- type priz ---> standard; predlozka; neprizvucne. 

:- type special ---> nic; vypust. 

 

 

http://www.mercury.csse.unimelb.edu.au/download/old-release.html
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Následující příklad je zápisem jednoho sloupce slov obsahujícího dvě syno-

nyma, „velice“ a „velmi“, a další parametry. Slovo (ve smyslu datové struktury) „ve-

lice“ je vyznačeno tučně: 

 

sS(3, [sl("velmi",[k("elmi", 6, 0),k("mi", 4, 0),k("i", 

3, 0),k("m", 2, 0)], standard, 2),sl("velice",[k("ice", 

6, 0),k("ce", 4, 0),k("e", 3, 0),k("c", 2, 0)], standard, 

3)], 2, 3, nic, [k("elmi", 6, 0),k("mi", 4, 0),k("i", 3, 

0),k("m", 2, 0), k("ice", 6, 0),k("ce", 4, 0),k("e", 3, 

0),k("c", 2, 0)]). 

 

Zobrazený sloupec je na třetí pozici původního textu,  obsahuje dvě slova,  

nejkratší slovo ve sloupci má dvě a nejdelší tři slabiky. Sloupec není vypustitelný  a     

v posledních hranatých závorkách jsou shrnuty koncovky všech slov, která jsou sou-

částí tohoto sloupce. 

 

Druhá vstupní struktura je jednodušší, skládá se ze seznamu požadovaných 

počtů slabik v jednotlivých verších (tento seznam je používán cyklicky), požadova-

ného rýmového schématu (generovaného tak dlouhého, aby počet veršů nepřesáhl 

jeho délku, protože není možné cyklické použití - pokud je zadána sloka AABB, 

schéma druhé sloky má být CCDD, nikoliv pokus o další rýmová zakončení A a B
2
), 

a schématu přízvuků pro jednotlivé verše. Počet přízvukových značek vždy odpovídá 

počtu slabik na odpovídající pozici v seznamu délek veršů, protože uživatel zadává 

na vstupu jednu z těchto forem podle vlastního výběru a druhá je generována 

v přípravné fázi pro usnadnění výpočtu. 

Formálně má tato datová struktura následující typ: 

:- type parametry --->p(slabiky::list(int), rymoveSchema::list(int),  

prizvukoveSchema::list(list(prizvuky))). 

:- type prizvuky ---> t;  l; n; t2. 

 

Následující ukázka je zápis parametrů pro verš o délce šest slabik, rýmové 

schéma AA a přízvukové schéma přízvučná – nepřízvučná – nepřízvučná – přízvuč-

ná – nepřízvučná – nepřízvučná: 

 

                                                 
2
 Při zápisu poezie se používá zápis AABB pro sloku o délce 4 verše a následné opakování 

schématu. Poetizér tyto znaky nepoužívá jen jako schéma, ale i jako identifikátory, podle kterých 

hledá skupiny  pro vzájemné rýmování. Proto je potřebné převedení na různé značky. Generování na 

dostatečně dlouhé schéma provádíme převedením na číselné vyjádření. 
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 p([6],[1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10],[[t,l,l,t,l,

l]]). 

 

Při zpracování jsou použity vlastní struktury versik1-versik3. V každé 

fázi program tedy udržuje seznam potenciálních veršů, což je vždy seznam sloupců 

slov, doplněný o souhrnné informace a část vstupních parametrů popisujících formu, 

užitečných v dané části zpracování. Více informací o fázích následuje v kapitole 

4.3.2. 

 

%versik1 je pracovní struktura, ze které se sestaví kandidáti 

:- type versik1--->v1(zacinam1::int, minSlabik::int, maxSlabik::int, 

obsahuju1::list(sloupecSlov), sla1::list(int)). 

 

Veršík1 je struktura pro otevřené (viz kapitola  2.5.2) potenciální verše. Je 

používán během první fáze, z parametrů výsledné formy obsahuje pouze seznam 

délek veršů. Skládá se z indexu pozice prvního sloupceSlov v textu, údaje o mini-

málním a maximálním součtu slabik, který může poskytnout, seznamu sloupců slov 

které obsahuje (seřazených v opačném pořadí, tedy koncové slovo je hlavou sezna-

mu) a seznam délek slabik, kde hlava seznamu je požadovaný počet slabik pro tento 

verš. 

 

%kandidát na verš, vstupuje do rýmového patra 

:- type versik2--->v2(zacinam2::int, buduSlabik::int, obsahu-

ju2::list(sloupecSlov), koncV::list(koncovka), 

sla2::list(int), pokracuj::int). 

 

 

Veršík2 je výsledná struktura první fáze a pracovní struktura celé fáze druhé. 

Nese kromě informace o délkách veršů i koncovky všech obsažených synonym a 

identifikaci navazujícího verše. Během průchodu druhou fází je poslední zařazený 

sloupec slov omezen na jedno synonymum, ke kterému byla nalezena nejlepší rýmo-

vá dvojice podle schématu. Oproti Veršíku1 je důležité zařazení čísla pozice,  která 

na tento veršík navazuje. 

 

%vybraný verš s vhodným rýmováním, vstupuje do přízvukové kontroly 

:- type versik3--->v3(pocetSlabik::int, obsahu-

ju3::list(sloupecSlov), duraz::list(prizvuky)). 
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Veršík3 je pracovní struktura fáze přízvuku. Rýmy a vybraná cesta už jsou určeny 

v době vytvoření této struktury, proto nenese informace o návaznostech ani o kon-

covkách, naopak obsahuje své přízvukové schéma 

4.3.2 Fáze a predikáty 

Vstupem do programu je predikát main, který se pokusí o načtení vstupu 

(struktura obsahující předzpracovaná slova s jejich synonymy a struktura s parametry 

požadované básně) ze souboru. V případě úspěchu je zavolán predikát volejFa-

ze, který řídí celý běh programu. 

Samotné fáze jsou pouze názvem pro části kódu, pro lepší přehlednost je ko-

mentáři oddělen a fázemi pojmenován celý program.  

Postup fází ilustrují obrázky 1 a 2 v kapitole 2.1. 

 

Jednotlivé fáze jsou: 

1. Fáze počtu slabik 

Bránou fáze je predikát versiky – vstupní struktura textu je převedena na se-

znam potenciálních veršů, tedy skupin slov, které mohou dohromady splnit poža-

davek na počet slabik odpovídající jejich pozici v textu. (Například druhý verš 

má mít 8 slabik, vyrobí se tedy skupiny, které se svou pozicí mohou stát druhým 

veršem a přitom mít osm slabik.) 

Potenciální verše jsou před vstupem do druhé fáze seřazeny (podle pozice 

v textu, na které začínají). 

a. Důležitý je predikát pro postupné zpracování vstupních údajů:  

pred pridejSloupecKVersiku(sloupecSlov::in, versik1::in, 

list(versik1)::out,list(versik2)::in,list(versik2)::o

ut) is det. 

Tento predikát rozhoduje, zda bude právě zpracovávané slovo (přesně-

ji sloupec slov – synonym) přidáno do aktuálně otevřených potenciál-

ních veršů. Rozhoduje se podle schopnosti splnit požadovanou délku 

verše některým synonymem ve sloupci a podle poznámky o případné 

vypustitelnosti slova. 

b. Komentář „FAZE prevod a filtrace“ uvozuje oblast predikátů, které 

hodnotí kvalitu jednotlivých synonym v posledním slově potenciální-

ho verše z pohledu délky – vyřazují výrazy, které kvůli své délce vů-
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bec nemohou splnit požadovaný počet slabik ve verši a přitom k nim 

existuje alternativa, a proto nemají vstupovat do dalšího zpracování. 

Mimo to do struktur synonym, která podmínku délky mohou splnit 

alespoň přibližně, doplňuje údaj delta – kolik výplňových slabik by 

bylo nejméně potřeba, pokud by byla nakonec zvolena právě tato slo-

va. Tento údaj je zohledněn v dalších fázích. 

 

2. Fáze rýmu 

Predikát DejMN volá fázi, která má za úkol projít všechny možné cesty přes po-

tenciální veršíky a vyhodnotit je z pohledu kvality rýmu a po započtení penaliza-

ce za nepřesné délky veršů vybrat nejlepší cestu z pohledu prvních dvou paramet-

rů důležitosti. 

a. Důležitý je predikát Ohodnot, který možnou cestu spojí s rýmovým 

schématem a zavolá vyhodnocení rýmové shody. 

 

3. Mezizpracování 

Převádí vybranou cestu do tvaru vhodného pro další zpracování – zejména dopl-

nění budoucích veršů o přízvukové parametry 

 

4. Fáze přízvuku 

Poslední velká fáze začíná komentářem „Faze prizvuk“ a predikátem  

:-před volbaSlov(list(versik3)::in, list(slovo)::out) is det.  

 Pro každý budoucí verš jsou rozgenerovány možnosti volby konkrétních syno-

nym a ty kombinace, které nejlépe splňují délku, jsou ohodnoceny  podle počtu 

porušení přízvukového schématu.  V této fázi je v případě potřeby zařazena do 

verše značka pro výplň (v češtině přirozenými výplňovými slovy jsou jednosla-

bičná slova nepřízvučná nebo slova dvouslabičná s první přízvučnou slabikou, 

program je však sám nenavrhuje, jen vyznačuje jejich umístění). 

Výstupem této fáze jsou konkrétní zvolená synonyma rozdělená do veršů, která 

jsou v přípravné fázi převedena do výsledné podoby. 
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4.4 Fáze přípravy 

Program poet.pl plní tři funkce. Probíhá v něm předzpracování dat, volá 

ostatní programy včetně poet.exe, a provozuje závěrečné zpracování. 

4.4.1 Předzpracování 

Text ze vstupního souboru je rozložen na slova. Slova jsou poslána do morfo-

logického analyzátoru, z jehož výstupu jsou vybrány základní tvary slov, využité při 

práci se slovníkem synonym a uloženy značky pro výsledné generování. 

Slovník synonym jsme získali ve formátu plaintext, kde na každém řádku je 

několik synonymních výrazů. Pro použití synonym ve výstupu je nutné synonyma 

příslušně vytvarovat. Synonymní slova jsou proto analyzována pro získání pro ně 

specifických značek, následně dochází ke kombinaci značek původního výrazu a 

značek příslušných synonym tak, aby synonymum bylo zformováno pokud možno do 

stejného gramatického tvaru jako slovo původní. Tyto tvary jsou použity jako základ 

výstupu, kde jsou doplněny o zjednodušený fonetický tvar (pomocí série regulárních 

výrazů na bázi spodoby), počet slabik, rýmové koncovky a speciální příznaky na 

základě slovního druhu (v oblasti přízvučnosti) nebo malého vnitřního slovníku vy-

pustitelných slov. 

4.4.2 Datová struktura 

Po celou dobu je jako datová struktura pro uložení slov používáno pole řetězců, 

kde každému slovu odpovídá jeden řetězec, synonymní slova jsou oddělena čárkou 

na samostatném řádku. V rámci řetězce jsou jednotlivé aspekty slova oddělovány 

vlastními tagy.  

 <Fon> pro fonetický tvar 

 <Pri> pro informace o příznaku přízvučnosti 

 <Sla> počet slabik 

 <Kon> koncovky 

 

Tento formát je zvolen proto, že je poměrně blízký formátu používanému morfo-

logickým analyzátorem/generátorem a proto se zpracovává stejným způsobem. 

Podrobné informace o naprogramování lze získat studiem souboru log.txt, 

který vzniká při každém běhu a obsahuje výpisy stavu po některých krocích. 
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4.4.3 Spuštění pro deset forem 

Ve verzi s automatickým spouštěním pro deset různých nastavení parametrů bás-

ně probíhá veškerá příprava pouze jednou a opakováno je jen spouštění poet.exe 

a čištění výstupních dat. 

Tyto formy jsou zadány přímo ve formátu pro předání fázi výběru v subrutině 

PripravParametry, přidání další formy je možné přidáním řádku ve stejném 

formátu, odebrání některé například zakomentováním příslušného řádku znakem „#“. 

 

4.4.4 Komunikace s dalšími komponentami 

Program volá ostatní komponenty jako nové procesy, s nimiž komunikuje po-

mocí dohodnutých dočasných souborů. Není řešen souběh více Poetizérů, doporuču-

jeme v takovém případě spouštět kopie Poetizéru z různých umístění. 

Před odesláním dat do fáze výběru probíhá nahrazení českých znaků za skupi-

ny znaků z anglické abecedy, aby se předešla komplikacím s diakritikou. 

Volání analyzátoru, generátoru a spustitelného Mercury programu je realizová-

no pomocí systémových funkcí, volaných z Perlu pomocí operátoru zpětného apo-

strofu . 

my $generovani ="perl FMGeniso.pl CZE-a.il2 <$adresaDoGen 2> 

nul"; 

my $outGen=`$generovani`; 

 

4.5 Externí analyzátor 

Jako externí morfologický analyzátor/generátor byl zvolen program Czech 

Free Morphology [13], který je specializovaný pouze na tento jeden úkol, a proto se 

s ním pracuje snáze než se složitějšími nástroji, určenými primárně pro strojový pře-

klad, jako je například TectoMT [14]. Mezi jeho hlavní výhody patří, že je imple-

mentován v Perlu a pro vstupy a výstupy používá tagovaný text, takže se s ním dobře 

pracuje jak  z pohledu spouštění, tak z pohledu předávání dat. Mírnou nevýhodou je, 

že pracuje pouze s daty v kódování ISO-8859-2 nebo CP1250, a tedy jsou všechna 

data během běhu několikrát konvertována z a do UTF8, ve kterém je zbytek progra-

mu. 

Webová stránka projektu Czech Free Morphology obsahuje většinu důležitých 

informací, pro bližší seznámení s používaným systémem morfologických značek 
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slouží například text autora programu, prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., na stránce filozo-

fické fakulty [15]. 

 

4.6 Parametry pro vlastní experimenty 

Tvar, do kterého je vstupní text převeden, ovlivňují kromě parametrů požado-

vaného výstupu rovněž metrika, slovník a vnitřní úpravy. V následujícím přehledu 

shrnujeme jejich vlivy a způsob nastavení pro případné vlastní pokusy. 

Většina číselných koeficientů a dalších voleb je pro přehlednost umístěna 

v úvodu zdrojového kódu poet.pl ve vlastní sekci. První položkou je seznam vy-

pustitelných slov. Pro jeho úpravu stačí slovo vymazat nebo naopak připsat do zá-

vorky se slovy, oddělovačem jsou zde mezery. 

Dále jsou zde proměnné obsahující ohodnocení pro jednotlivé typy rýmování 

(jinou váhu má bohatý rým od souhlásky před předposlední samohláskou a jinou 

asonance). Jejich hodnocení bez ztráty vzájemného poměru je možné měnit hromad-

ně zvláštním koeficientem, kterým jsou všechny tyto hodnoty násobeny a který má 

standardně hodnotu jedna. Tyto proměnné mají přímý vliv na zvolenou verzi 

z pohledu rýmu 

 

 

http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/znacky.php
http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/znacky.php
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5 Uživatelská dokumentace 

Veršovací program Poetizér slouží k jednoduchému převodu českého textu do 

rýmované formy. Standardně transformuje vstupní text do formy zvolené uživatelem, 

ale umožňuje i dávkový převod jednoho vstupního textu do deseti jednoduchých 

básnických schémat. 

Program byl vyvíjen v prostředí Windows XP a na prostředí Windows je zamě-

řen i následující popis. Cílem tohoto textu je podat návod na instalaci potřebného 

nástroje (interpret jazyka Perl) a používání Poetizéru ke generování veršovaných 

verzí textu za pomoci slovníku. 

5.1 Instalace Perlu 

Pokud na počítači není k dispozici interpret jazyka Perl, je nutné ho před pou-

žíváním programu Poetizér nainstalovat. V prostředí Windows patří k nejsnazším 

cestám použití distribuce Strawberry Perl, dostupné na webu 

(http://strawberryperl.com/). Instalační soubor verze 5.12.2, ve které byl program 

vyvíjen, je i na přiloženém CD ve složce Install (soubor strawberry-

perl.5.12.2.0.msi). Instalační balíček je možno stáhnout z uvedené webové 

stránky nebo zkopírovat z CD a uložíte na disk. Po spuštění instalace se řiďte pokyny 

průvodce. 

5.2 Příprava a spuštění Poetizéru 

Adresář poetizer zkopírujte z CD na disk. Připravte si vstupní soubor, nebo 

vyberte některý z připravených ukázkových. Poetizér se spouští z příkazové řádky 

napsáním a potvrzením příkazu „perl poet.pl“. Jednou z cest k otevření příka-

zové řádky je poklepání na soubor poet.pl. 

Volání provedeme příkazem: 

perl poet.pl VstupniSoubor VystupniSoubor volitelne parametry 

 

Příklady volání programu a další informace o parametrech jsou uvedeny 

v sekci Argumenty volání. 

Běh programu trvá na běžném počítači typicky desítky sekund a to i pro velmi  

malé vstupy. Důvodem jsou velké vnitřní slovníky používané programem Czech Free 

Morphology při analýze a generování tvarů slov. 

http://strawberryperl.com/
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5.3 Formát vstupního souboru 

Většina částí programu je kódována v UTF-8 a vstupní soubor je také očeká-

ván v tomto kódování.  

5.3.1 Vlastní zadání formy 

Vstupní soubor se skládá z jedné nebo více řádek s textem pro zrýmování a 

z části PARAMETRY, ve které je zadáno, jakým rýmovým schématem se má vý-

sledná báseň řídit a buď požadované rozložení přízvuků pro jednotlivé verše nebo jen 

počty slabik ve verších.  

Textem ke zveršování mohou být samostatná slova nebo celé věty, případná in-

terpunkce bude na začátku zpracování odstraněna. 

Slovo „PARAMETRY“ uvozuje druhou část vstupního souboru. Následuje 

řádka se slovem „Rym“ a rýmovým schématem pro jednu sloku básně. Rýmové 

schéma je zadáváno pomocí znaků anglické abecedy, stejné písmeno znamená poža-

davek na rýmovou shodu příslušných veršů.  Například schéma A B A B znamená, 

že cílová báseň bude rýmována po čtyřech verších, a v každé takové čtveřici se Poe-

tizér pokusí zrýmovat první se třetím a druhý se čtvrtým veršem. Písmena je možné 

oddělovat čárkou, mezerou nebo obojím, tedy „A A B“ i „A, A, B“ jsou validní zápi-

sy. Schéma může být zadáno i libovolné komplikovanější (například balada má 

schéma ABABBCBC) 

Druhým parametrem zadávaným uživatelem jsou slabiky nebo přízvuky. Poža-

dovaná délka veršů, měřená počtem slabik je zadána jako jeden řádek čísel uvozený 

slovem „Slabiky“. Toto schéma je aplikováno cyklicky, pokud by tedy měly mít 

všechny verše shodnou délku 6, stačí v řádku Slabiky uvést číslo 6 jedenkrát. Opět 

je možné čísla oddělovat mezerami i čárkami.  

Další možností jak zadat druhý parametr je mírně komplikovanější specifikace 

přízvukového schématu. Začíná slovem „Prizvuky“ následovaným řádky značek 

„t“ (těžká, přízvučná), „l“ (lehká, nepřízvučná) a „n“ (neurčeno). Každý řádek značí 

jeden verš, každá značka reprezentuje jednu slabiku v něm. Počet značek tedy určuje 

délku verše. Počet řádek určuje délku  strofy, po tomto počtu řádků se schéma opa-

kuje. 

Pokud by se uživatel pokusil zadat oba parametry (slabiky i prizvuky), bude 

Poetizér pracovat pouze se zadanými přízvuky.  
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Není kontrolována shoda počtu zadaných veršů mezi rýmovým a přízvuko-

vým/slabičným schématem. Toto je záměrné a umožňuje snáze zadat složitější rý-

movou strukturu s konstantní délkou řádku a naopak. 

 

Obě možnosti zadávání jsou použity v následujících příkladech: 

 

Vstupní  text se zadanými slabikami: 

Kluk mi poslal klíček a cenný balík. Jak tady každý ví leden byl 

chladný. 

 

PARAMETRY 

Rym A A  

Slabiky  6 6 

 

Poznámka – řádek Slabiky lze zapsat i jen jako Slabiky 6 (všechny verše budou mít 

šest slabik), řádek Rým ale jako Rým A nikoliv, to by vedlo na nerýmovaný text (kaž-

dý řádek by se rýmoval jen sám se sebou). 

 

Shodný vstupní  text se zadanými slabikami, ale různou délkou veršů 

Kluk mi poslal klíček a cenný balík. Jak tady každý ví leden byl 

chladný. 

 

PARAMETRY 

Rym A A  

Slabiky  6 8 

 

Poznámka – řádek Slabiky v tomto případě znamená, že se budou střídat verše délky 

6 a délky 8. 
 

Shodný vstupní text se zadanými přízvuky: 
Kluk mi poslal klíček a cenný balík. Jak tady každý ví leden byl 

chladný. 

 

PARAMETRY 

Rym A A B B 

Prizvuky t l t l t l 

    t, n, n, t, n, n 

          

 

V příloze A na konci textu je pro lepší představu uvedeno několik dalších 

vstupů a výstupů z programu. 

 

5.3.2 Využití připravených forem 

Druhou možností je transformace do desítky předpřipravených forem (rýmová 

schémata AABB a ABAB při počtu slabik ve verši od šesti do deseti) a uživatel do-
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dává ve vstupním souboru pouze text, který do nich má být převeden. Důležité je 

dodržet očekávané kódování vstupního souboru UTF-8. 

 

5.4 Argumenty vstupu 

Program poet.pl  přijímá standardně dva argumenty. Prvním je cesta ke 

vstupnímu souboru, druhým cesta k souboru pro výstup. 

 Třetí argument –auto je nepovinný a jeho uvedení znamená, že Poetizér ne-

bude generovat formu zvolenou uživatelem, ale použije připravenou skupinu forem. 

Pokud argument není přítomen, očekává zadání požadované formy ve vstupním sou-

boru. 

Poslední možností je volitelný „adventure“ argument. Pokud je zadán, použije 

program pro převod do veršované podoby i tvary, které s velkou pravděpodobností 

poškodí gramatickou strukturu, přitom však rozšíří možnosti převodu (použití syno-

nymního podstatného jména jiného rodu často způsobí porušení shody podmětu 

s přísudkem). Použít přepínač –adventure (nebo jen –adv) je vhodné napří-

klad tehdy, pokud by byl Poetizér používán jako pomůcka pro inspiraci při vlastní 

tvorbě,  kdy může naznačit řešení, které si uživatel snadno upraví. 

 

Při zavolání programu se vstupními parametry, které neodpovídají tomuto for-

mátu, bude vypsána nápověda. Tuto je možno zavolat i přímo, zavoláním poet.pl 

s jedním parametrem  -h nebo help. 

 

Příklady volání: 

Pro vypsání nápovědy  zadejte do příkazové řádky   

perl poet.pl –h 

 

Pro spuštění programu se vstupem uloženém v souboru text.txt a výstupním 

souborem basen.txt  

perl poet.pl text.txt basen.txt 

 

Vstup a výstup stejný jako v předcházejícím příkladu, při zpracování bude vyu-

žit adventure mod   

perl poet.pl text.txt basen.txt –adv 
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Stále stejný vstup, automatické generování do deseti různých forem 

perl poet.pl text.txt basen.txt –auto 

 

5.5 Interpretace výstupu 

Běh programu Poetizér končí vypsáním zprávy „Zveršováno ve výstupním 

souboru“ na konzoli. V daném souboru najdete hodnocení kvality výstupu z hlediska 

Poetizéru (vyšší číslo znamená lepší hodnocení, hodnoty vyšší než deset odpovídají 

dobrým výsledkům) a zveršovaný text. Pokud na některém řádku nevyšel počet sla-

bik přesně podle zadaného schématu a program potřeboval doplnit výplňové slovo, 

bude tato informace zapsáno jako XX1 pro slovo jednoslabičné, respektive XX2 pro 

slovo dvouslabičné. Umístění výplně závisí na způsobu zadání – při zadání paramet-

rem Slabiky říká pouze to, že do verše patří výplň, při zadání parametrem Pří-

zvuky navrhuje i umístění této výplně. 

V případě využití generování deseti možností budou všechny výstupy pod se-

bou v zadaném souboru. 

Výstup může vypadat třeba takto: 

 

Kvalita: 7,83 

 

V některých ohledech se dnes větší  

nejideologičtější XX2  

zápasy dvacátého století  

zdají stejně nejvzdálenější XX1  

a stejně málo nejvýznamnější  

středověké učené debaty  

Platí to zejména pro nejmladší  

generace ale nejen pro ně 

 

5.6 Poznámky 

Poetizér pracuje pouze s omezeným množstvím úprav, a proto nemusí být při 

transformaci příliš úspěšný, naopak jako mnoho programů pracujících s přirozeným 

jazykem může vytvořit výsledky gramaticky nebo logicky nesprávné. Možnost po-

rovnat výsledky v deseti různých formách ukazuje, že kvalita výstupů je velmi pro-

měnlivá, ale pokud se vhodně sejde text s formou, výsledek může být zajímavý. 
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Pro případné vlastní experimenty s jinými slovníky, případně jiným nastavením 

číselných parametrů programu, doporučujeme kapitolu 4.6 ve vývojové dokumenta-

ci. 
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6 Obsah přiloženého média 

Na přiloženém CD se nachází 

 Tento text ve formátu pdf 

 Složka Zdrojove 

o poet.pl – kód perlové části  

o poet.m – kód Mercury části 

 Složka Poetizer 

o poet.pl 

o poet.exe – spustitelný soubor volaný z Poet.pl 

o Složka slovniky a v ní soubory slovnikCE.txt, slovník OO.txt, slovni-

kPrazdny.txt a slovnikVlastni.txt 

o Složka logs  

o Složka czfm obsahující soubory FMAnaIso.pl, FMAnalyze.pl, FM-

Generate.pl, FMGenIso.pl, CZE-a.il2 – zdrojové soubory a slovník 

programu Czech Free Morphology 

o Složka Vstupy – několik vstupních souborů připravených pro veršo-

vání 

 Složka Data 

o Soubory test1.doc, test2.doc, Vysledky1.xls, Vysledky2.xls 

 Složka Install 

o Instalační soubory Strawberry Perl, verze 5.12.3.0. 

o Instalační soubor kompilátoru jazyka Mercury, verze 10.0.4 

o Složka CFM  - zdrojové soubory a slovník programu Czech Free 

Morphology 
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7  Závěr 

7.1 Zhodnocení práce 

Cílem práce bylo zkoumat možnosti automatického převodu českého textu na 

text veršovaný a návrh a implementace veršovače a jako hlavní operací jsme se roz-

hodli použít nahrazení slova synonymním výrazem ze slovníku. V rámci práce jsem 

též navrhla metriku pro výběr nejlepší alternativy a srovnala ji s lidským hodnoce-

ním. 

Za klíčový považujeme princip tří fází řešení (postupně počet slabik, rým a pří-

zvuky ve verši) navržený v této práci a implementovaný v programu Poetizér, který 

umožňuje efektivně procházet prostor hypotéz shora, rozvíjet pouze nadějné varianty 

a pouze ty nejlepší rozgenerovávat na úroveň konkrétních slov. 

Výstupy programu Poetizér ukazují, že už použitá trojice operací na morfolo-

gické úrovni (synonyma, vypouštění a vkládání slov), pokud se sejde s vstupní text 

s vhodnou volbou parametrů básně, může na malých datech generovat zajímavé vý-

sledky. Z možností rozšíření programu, ať už směrem k větší přesnosti při vyhodno-

cování rýmů, nebo zvětšení prostoru hypotéz, kterými se detailněji zabýváme 

v samostatné kapitole, se nejnadějněji jeví rozšíření Poetizéru o základní slovosledné 

záměny, případně jemnější fonetická funkce pro přesnější vyhodnocování rýmu. 

7.2 Osobní zhodnocení 

Tato práce pro mě byla v první řadě velkou zkušeností s návrhem vlastního ře-

šení problému a následným psaním většího programu. Jsem velmi ráda, že jsem se 

díky této práci seznámila s jazykem Mercury a naučila se více o neprocedurálním 

programování. A v neposlední řadě, změnil se i můj pohled na tvorbu poezie, kde si 

více uvědomuji funkci formy. 
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9 Příloha A – ukázky výstupu programu 

Během dnešního jednání spočítal všechny klíčové parametry pro odpolední schůzku 

ohledně penzijní reformy a její budoucnosti. 

 

kvalita1 :10 kvalita2 :70 

pocet radek :5 

kvalita :16.67 

 

Během příslušného jednání  

vypočítal všechny stěžejní  

parametry pro odpolední  

relaci ohledně penzijní  

reformy její budoucnosti 

 

Jak to vypadá, malý podnikatel chystá velký úder na trhu z hračkami. Prý si nechá 

vyrobit velké množství kuliček v Číně a pak jimi bude postupně zásobovat svět. 

 

kvalita1 :2 kvalita2 :80 

pocet radek :6 

kvalita :6.44 

 

XX2 Jak to vypadá malý  

podnikatel zpracuje velký  

útok na trhu z hračkami Prý si  

nechá vyrobit velké množství  

kuliček v Číně jimi bude  

postupně zásobovat svět XX1 

 

Není skutečně ani zdaleka jasné, kde se transformace čínských politických, 

hospodářských a finančních struktur zastaví a zda se z Číny nakonec nevylíhne 

nějaký nový exemplář kapitalismu.  

 

kvalita1 :12 kvalita2 :105 

pocet radek :7 

kvalita :15.29 

 

Není skutečně ani dalece  

nejjasnější kde se transformace  

nejčínštějších nejpolitičtějších  

nejhospodářštějších a finančních  

struktur zastaví a zda se z Číny  

nakonec nevylíhne nějaký  

nový exemplář kapitalismu 

 

Dlouhé měsíce byla dívka ponořena do těchto myšlenek. Často se dlouhé hodiny 

procházela kolem jezera a její mysl se utápěla v děsivém pocitu bezradnosti. 

 

kvalita1 :5 kvalita2 :96 
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pocet radek :8 

kvalita :7.75 

 

Dlouhé měsíce byla  

slečna potopena do  

těchto myšlenek Často  

se výrazné hodiny  

doprovodila kolem  

jezera její mysl se  

utápěla v děsivém  

pocitu bezradnosti 

 

 

Jaké bylo jeho překvapení, když jej po chvíli mužík dohnal a beze slov mu do rukou 

vtiskl velký rezavý klíč. Poté ukázal směrem k jedné z hradních zdí a beze stopy 

zmizel. 

 

kvalita1 :6 kvalita2 :84 

pocet radek :6 

kvalita :10.67 

 

Jaké existovalo jeho  

překvapení když jej po chvíli  

mužík dohnal beze slov mu do  

rukou vtiskl velký rezavý klíč  

Poté ukázal směrem k jedné  

z hradních zdí beze stopy zmizel 

 

Rozhořčení je něco jiného než zuřivost, tedy sentiment, který je v zásadě slepý a 

nemusí nutně souviset s předpokladem, že člověk sdílí závazky s lidmi, proti nimž se 

vymezuje. 

 

kvalita1 :9 kvalita2 :102 

pocet radek :9 

kvalita :9.78 

 

Rozhořčení je něco  

jiného než zuřivost  

tedy sentiment který  

je v zásadě slepý XX1 

a nemusí nutně XX1  

souviset s předpokladem  

XX1 že člověk rozdělí  

závazky s lidmi proti  

nimž se vymezuje XX1 

 

V některých ohledech se dnes velké ideologické zápasy dvacátého století zdají stejně 

vzdálené a stejně málo významné jako středověké učené debaty. Platí to zejména pro 

mladší generace, ale nejen pro ně. 
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kvalita1 :4 kvalita2 :116 

pocet radek :8 

kvalita :7.83 

 

V některých ohledech se dnes větší  

nejideologičtější XX2  

zápasy dvacátého století  

zdají stejně nejvzdálenější XX1  

a stejně málo nejvýznamnější  

středověké učené debaty  

Platí to zejména pro nejmladší  

generace ale nejen pro ně 

 

Dnešní snižování výdajů ve veřejném sektoru nevyřeší problém včerejší rozmařilosti, 

pouze ekonomiky zatlačí do ještě hlubších recesí. Evropští lídři to vědí. Vědí, že růst 

je potřebný. 

 

kvalita1 :9 kvalita2 :118 

pocet radek :10 

kvalita :9.33 

 

příslušnější zhoršení  

výdajů ve úvodním  

sektoru nevyřeší  

problém včerejší XX2  

rozmařilosti pouze  

úspory zatlačí do  

ještě hlubších recesí  

evropštější vůdci to  

vědí Vědí že vzestup  

existuje potřebný 

 

Jinoch se velmi zaradoval, že se může vydat do světa, ale dříve než odcestoval, šel 

tajně za dívkou a řekl… 

 

kvalita1 :6 kvalita2 :56 

pocet radek :4 

kvalita :13.67 

 

Jinoch se velmi zaradoval  

že se může vydat do světa  

ale dříve než odcestoval  

šel tajně za dívkou a řekl 

 


