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Abstrakt 

Tato práce se zajímá o možnosti zjištění charakterových vlastností autora textu za použití výpočetní 

techniky. Práce je založena na metodě manželů Kreitlerových, proto se zabývá zejména rozdělením 

vět na významové jednotky, přiřazení dimenze významové jednotce a získání charakterových rysů 

autora (neuroticismu a extroverze) z dimenzí významových jednotek.  

 

 

 

 

Abstract 

This work is interested in possibilities of personal character‘s recognition from text data with 

computer contribution. It‘s based on Kreitler & Kreitler method that’s why it’s focused on separating 

sentences into meaning units, assigning a dimension to a meaning unit and gaining characters of 

author (neuroticism and extroversion) from meaning unit’s dimensions. 
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1 Úvod 

Tato práce se zajímá o možnosti zjištění charakterových vlastností autora textu za použití 

výpočetní techniky. Běžně se tyto analýzy textu řeší bez použití počítačů, protože není jednoduché 

najít algoritmus, který by text zpracoval a následně správně vyhodnotil. Proto je nutné vyřešit některé 

překážky, které brání využití počítače k automatickému nalezení osobnostních rysů z textu. Některým 

z nich se v této práci budu věnovat. 

Budu se zabývat zejména dvěma charakterovými rysy – neuroticismem (tendence mít strach, 

obávat se) a extroverzí (otevřenost vůči ostatním lidem). Jako vhodná se pro nalezení těchto rysů jeví 

metoda manželů Kreitlerových založená na významových jednotkách (dvojicích slov). Více informací 

o této metodě se nachází v teoretické části této práce. 

Nabízí se otázka, zda je použití počítače pro zjištění charakterových rysů výhodné. Rozhodně ano, 

neboť tak lze ušetřit spoustu práce osobám, které by jinak musely provést vyhodnocení ručně, což je 

velmi pracné. Také jistě některé z vás napadne: Proč nepoužít ke zjištění charakteru člověka 

dotazníky, které jsou jednoduché na zpracování? Jako odpovědí by mohlo být například odstranění 

pokusů o podvádění, které, přiznejme si to, u osobnostních dotazníků není příliš obtížné. Také, 

ačkoliv se v této práci zabývám analýzou pouze určitého typu textu, lze po vyřešení některých 

překážek zpracovávat též obecný text. Pak lze systém využít například k ověření autora textu, kdy by 

se výsledné charakterové rysy získané z textu porovnávaly s osobností autora. Na rozdíl od ostatních 

metod používaných k určení autorství textu by tento způsob nepotřeboval k porovnávání obsáhlý 

korpus dokumentů autora. 

Dalším přínosem, který se od počítačového zpracování očekává, je odstranění podvědomé 

tendence osoby zpracovávající dotazníky upřednostňovat některé kategorie ve významových 

proměnných, zatímco jiné používat jen výjimečně. 

Předpokladem správného návrhu je mít dostatek informací o řešeném problému, proto je kapitola 

2 zaměřena na teorii. Samotnému návrhu systému věnuji kapitolu 3, kde je také řešeno webové 

uživatelské rozhraní. Jeden z řešených problémů – rozdělení textu na významové jednotky – 

naleznete v další části označené číslem 4. Kapitola 5 zkoumá možný přínos automaticky 

generovaného tezauru a v následující kapitole číslo 6 naleznete asi nejdůležitější část práce – hledání 

algoritmu pro přiřazení dimenze významové jednotce. Kapitola 7 je věnována způsobu zjištění 

charakterových rysů ze získaných dimenzí významových jednotek. A v poslední části, v kapitole 8, 

naleznete závěr se shrnutím vlastního přínosu a s návrhy další práce. 
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2 Teorie 

Některé informace ohledně klasifikace textu obsažené v této kapitole jsou volně převzaty z [20]. 

 

Rychlý rozvoj sociálních sítí dostupných přes Internet v posledních letech a jiných WWW služeb 

v letech předchozích měl za následek prudké zvýšení objemu dat uložených na webových serverech. 

Abychom se v takovém obrovském množství vyznali, provádíme klasifikaci textu, což nám umožňuje 

zařadit tato data do kategorií například podle žánru, podle autora či podle názorů vyjádřených v textu. 

Pro zpracování a analýzu textu se používá NLP (Natural Language Processing – zpracování 

přirozeného jazyka) aplikací, které byly vyvíjeny tak, aby zpracovávaly informace automaticky. 

Asi nejzajímavější údaje, které lze z textu získat, jsou charakterové rysy autora. Toho lze docílit 

například metodou vyvinutou manžely Kreitlerovými. Popis této metody naleznete v kapitole 2.2. O 

tom zda je vůbec možné získat rysy osobnosti z tak krátkého textu, jako jsou například příspěvky na 

různých internetových blozích pojednává podkapitola 2.3. 

2.1 Klasifikace textu 

Typickou klasifikaci textu lze rozdělit na dvě hlavní kategorie – první je detekce žánru textu a tou 

druhou, pro nás zajímavější, kategorií je identifikace autora textu. Při zpracování obecného textu 

bychom mohli využít klasifikace textu pro zjištění žánru, podle kterého by bylo zvoleno odpovídající 

nastavení prostředí. Také klasifikaci podle autora lze využít pro shromáždění textu psaného stejným 

autorem, což by umožnilo pozdější lepší výsledky při získávání základní charakteristiky autora. 

Obě tyto kategorie využívají k detekci vhodných náznaků reflektujících styl napsaného textu. Níže 

bych rád shrnul některé používané metody, neboť některé by mohly pomoci i v hledání 

charakterových rysů. 

Token-Level Measures (Úrovňové náznaky) 

V této metodě se nahlíží na text jako seskupení jednotek do vět. Zkoumá se počet slov, počet vět, 

počet znaků připadajících na slovo nebo třeba i počet interpunkčních znamének. Tato metoda se často 

používá pro svoji snadnost a nenáročnost. V případech, kdy není k dispozici dostatečně výkonný 

výpočetní systém, se jedná zřejmě o jedinou možnost. 

Pomocí této metody lze například za použití počtu slov určit, zda se jedná o novinový článek, 

životopis, či třeba reportáž. Stačí jenom porovnat například počet slov s průměrným počtem slov 

jednotlivých žánrů. 
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Bohatost slovní zásoby 

Tato metoda se váže zejména k identifikaci autora. Nejčastěji se zjišťuje hodnota, která se 

vypočítá pomocí vzorce počet různých slov / počet slov celkem. Dalšími náznaky určujícími autora 

mohou být slova, která se v textu vyskytují pouze jednou, případně dvakrát. Tato metoda ale závisí na 

délce textu a pro text kratší jak 1000 slov je tato metoda poměrně nestálá. Často se také kombinuje 

s jinými metodami. 

Frekvence výskytu běžných slov 

Tato metoda počítá, kolikrát se určitá slova vyskytují v textu. Podle četnosti výskytu určitých slov 

je text zařazován do některého ze žánrů. K tomu je potřeba vytvořit skupiny slov, které budou sloužit 

pro porovnávání. 

2.2 Metoda manželů Kreitlerových 

K analýze textu v počítači je možné použít psychosémantickou metodu manželů Kreitlerových, 

která je blíže popsána například v práci [1]. Psychosémantika je jednou z oblastí psychologie stojící 

na hranici psycholingvistiky, psychologii individuálního vědomí a psychologie vnímání [21]. 

Shulamith a Hans Kreitlerovi navrhli systém založený na kódování významu uložených ve volných 

odpovědích na velmi obecné otázky. Tyto odpovědi na otázky se postupně rozdělí na věty a poté na 

významové jednotky (dvojice slov).  

2.2.1 Významové proměnné 

Každá dvojice slov se skládá z referenta a významové hodnoty (meaning value). Jednotlivé 

významové jednotky jsou zařazeny do kategorií podle 1) dimenze významu, 2) typu vztahu, 3) formy 

vztahu, 4) posunu referentu a 5) formy exprese. 

Dimenze významu 

Definuje vztah mezi referentem a významovou hodnotou. Existuje 22 základních kategorií, ale při 

jemnějším rozdělení je počet kategorií 38 (některé dimenze jsou ještě rozděleny na dvě části – 

například dimenze 22a a dimenze 22b). Mělo by platit, že jedné významové jednotce náleží právě 

jedna dimenze. Právě dimenzí významu (dále také DIM) se v této práci zabývám, neboť jde o 

nejdůležitější významovou proměnnou. 

Typy vztahu 

Informuje o míře vztahu k mezi hodnotou významu a referentem. Je celkem 17 kategorií. 

Příkladem typu vztahu je atributivní vztah (život - dlouhý) nebo ilustrativní vztah (umění - film). 
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Formy vztahu 

Definuje vztah mezi hodnotou významu a referentem (z formálně-logického hlediska). Celkem 16 

kategorií. Příkladem je pozitivní tvrzení (moře – část oceánu). 

Posuny referentu 

Říká, jak se změnil nový referent ve dvojici slov od původního referenta. Máme 13 kategorií. 

Nejčastějším posunem referentu je vztah, kdy je původní referent shodný s novým referentem. Může 

ale také dojít k tomu, že nový referent je opakem původního referenta (např.: život – smrt znamená 

konec života.) 

Formy exprese 

Charakterizuje způsob vyjádření k popisu významu slov. Zde najdeme 15 kategorií. Například 

grafická forma exprese (Mohu namalovat…). 

 

Bližší popis těchto atributů je k dispozici například zde [14]. 

Existují čtyři hlavní pravidla pro kódování významových odpovědí. První je to, že se kóduje 

odpověď, jak byla prezentovaná osobou, co nejblíže jejímu doslovnému významu, bez interpretace 

zamýšleného, skrytého nebo implicitního významu. Takže pokud odpověď na podnět spravedlnost je 

„nikde“, kódování by mělo reflektovat fakt, že významová hodnota je podél dimenze „Vlastnosti 

polohy“ a ne „Úsudky a hodnocení“ nebo „Stav“. 

Druhé pravidlo je, že při kódování je nutné ignorovat skutečnost prezentovaných obsahů. Takže 

bez ohledu na to, zda osoba na podnět slunce odpovídá „modré“ nebo „žluté“, významová hodnota 

se kóduje na dimenzi „Senzorické kvality“. 

Třetí pravidlo je, že prostředky vyjádření jsou pro kódování irelevantní. Stejný obsah lze vyjádřit 

verbálně nebo graficky (kresbou), nebo pomocí popisu kresby atd. 

Čtvrté pravidlo je, že každá významová jednotka získává pouze jeden kód v každé ze čtyř množin 

významových proměnných, tzn. jeden kód pro proměnné posunu v referentu, jeden pro významové 

dimenze, jeden pro typy vztahu a jeden pro formy vztahu. Lze také přidat kód pro formy vyjádření 

(které mohou být verbální, grafické, jak verbální tak grafické, popisy kreseb, ukazování nebo míření, 

popisy pohybů nebo pantomimy atd.), ale jsou pouze volitelné a nejsou součástí významového profilu. 

Z důvodů praktičnosti jsou kódy uspořádávány do tabulky. Standardní tabulka používaná pro 

kódování významových odpovědí je uvedena na konci této části. Kódování lze provádět ručně nebo 

přímo v počítači. Takže kódování významové jednotky znamená umístění jednoho kódu do každého 

sloupce tabulky. Plné kódování významové jednotky představuje každá řádka tabulky. 

Kód umístěný v každém sloupci by měl odkazovat k jedné významové proměnné příslušející 

k tomuto sloupci; tzn. do sloupce nadepsaného „Významové dimenze“ by měl kodér umístit kód 
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představující jednu z významových dimenzí; do sloupce nadepsaného „Typy vztahu“ by měl kodér 

umístit kód představující jeden z typů vztahu; atd.[16] 

Pokud se vrátíme ke čtvrtému pravidlu, které říká, že každé významové proměnné (dále 

označováno také jako atribut) má být přiřazena ve významové jednotce právě jedna hodnota, můžeme 

občas narazit na situaci, kdy se nemůžeme rozhodnout, kterou hodnotu přiřadit (připadá jich v úvahu 

více). V takovém případě bychom se měli rozhodnout pro jednu variantu, případně významovou 

jednotku rozdělit na dvě dvojice slov, což by mělo tento problém vyřešit. 

Co se týče pravidla třetího, to nebudeme z pochopitelných důvodů v této práci uvažovat. 

2.2.2 Manifestace významových proměnných 

Pokud jde o získání samotných charakterových rysů, je využito pozitivních a negativních 

manifestací významových proměnných. „Pozitivní manifestace odkazují k manifestacím významových 

proměnných, které jsou kladně korelovány se skórem rysu, nebo alternativně jsou kladně preferovány 

osobou v jejím významovém profilu; negativní manifestace odkazují k manifestacím významových 

proměnných korelovaných záporně se skórem rysu, nebo jinak jsou negativně preferovány osobou 

(jmenovitě jsou použity velmi řídce nebo vůbec ne) v jejím významovém profilu.“ [16] 

Pro lepší ilustraci je níže uvedena zkrácená ukázka z práce [16], jak dimenze významu koreluje 

s příslušnými rysy. Tyto vztahy lze využít při identifikaci námi hledaných osobnostních rysů. 

Dim 3: Funkce, účel a role 

Pozitivní: Důraz na funkčnost a prosazování vlastních zájmů, i když se zdá, že je to nekonzistentní 

nebo proti vlastním hodnotám (machiavellismus); reagování na nápovědi naznačující funkčnost; u 

osob skórujících vysoce na n Power; preference výkonných osob a úspěchů v úkolech, které vyžadují 

funkční přístup; podnikavý, ne ohleduplný ani pečlivý; jedná na základě praktických, logických 

důkazů, drží se tématu a je tvrdý až k cynismu; zajímá se o osobní zisk, „řeže hrany“ a je vypočítavý, 

mazaný, světácký a důmyslný; vědomý praktických potřeb, prozaický, zabývá se nejbližšími tématy, 

vedený objektivní realitou, závislý na praktickém úsudku; odměřený, praktický, neimaginativní, 

zdůrazňující funkčnost a praktickou efektivnost; praktická orientace (judging); praktičnost, realismus, 

koncentrace na fakta (sensing); u osob s vysokou analitou; u osob s vysokou sociální desirabilitou; 

zájem o funkčnost (impulzivita); funkčně-utilitární přístup (vyhledávání vzrušení a dobrodružství); u 

osob vysoko v maskulinitě; orientace na úkol spíše než na spolupráci; nízká hypochondrie. 

 Negativní: Pečlivý, ohleduplný; nepraktický, bloudí od tématu, imaginativní, zvláštní, 

zajímající se o umění, teorie, vnitřní výtvory; důvěřivý, neurčitý, bez vhledu do záležitostí druhých; 

nezajímající se o praktické věci (intuice). 
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Ve výše uvedené práci jsou také uvedeny významy různých kombinací významových 

proměnných. Například kombinace pozitivních preferencí Dim 4a a negativních Dim 7 indikuje 

tendenci účastnit se nebezpečných fyzických aktivit. 

2.3 Pokus využít blogy k určení charakterových 

rysů 

Pokusu získat z internetových blogů charakterové rysy se věnuje publikace [19]. Údaje v této 

kapitole pocházejí z oné publikace. 

V poslední době se mnoho vědeckých prací a článků, týkajících se psychologie, orientuje na 

zkoumání možností zjištění charakterových rysů ze zdrojových dat pocházejících z internetových 

zdrojů. Mezi tyto zdroje, podle těchto publikací, patří zejména blogy, což je pochopitelné, vezmeme-

li v úvahu, že v roce 2008 existovalo na světě více než 133 miliónů blogů obsahujících přibližně 

milión nových příspěvků každý den. 

Do jaké míry lze určit charakterové rysy z tak krátkého textu? Je to vůbec možné? Pro 

zodpovězení těchto otázek byl proveden pokus skládající se ze dvou částí (studií). 

Studie 1 se zúčastnilo osm účastníků (2 ženy, 6 mužů) rozdílného věku a různou zkušeností 

s blogováním. Jejich úkolem bylo napsat blogové příspěvky dvou žánrů – reportáže a osobního 

deníku. Pro každý žánr měl účastník 20 minut, aby napsal nejméně 2 příspěvky. Témata těchto 

příspěvků byla pro všechny určena stejně, aby byly zaručeny laboratorní podmínky. Nakonec tito 

dobrovolníci vyplnili deseti-faktorový osobnostní inventář (TIPI). 

Studie 2 se zúčastnilo 12 účastníků, jejichž úkol spočíval mj. v přečtení náhodného příspěvku a 

následném ohodnocení autora za použití deseti-faktorového hodnocení a ohodnocení příspěvku 

s využitím sedmi-úrovňové škály od „Zásadně nesouhlasím“ do „Zásadně souhlasím“. Tito lidé také 

vyplnili deseti-faktorový osobnostní inventář. 

Výsledky pokusu zní takto: Čtenáři ze studie 2 se mezi sebou víceméně shodli na všech pěti 

hlavních osobnostních faktorech (Big Five personality measures) jednotlivých autorů, ale při 

porovnání s výsledky osobnostního inventáře, vyplněného příslušným autorem, byla přípustná shoda 

pouze u extroverze. Výsledné hodnoty jednotlivých osobnostních rysů se také lišily v závislosti na 

žánru textu. V případě deníku byly příspěvky hodnoceny více introvertně, více přívětivě a méně 

svědomitě než příspěvky typu reportáž. Pokud jde o ohodnocení jednotlivých příspěvků, čtenáři 

nejvíce souhlasili s takovými příspěvky, jejichž autory ohodnotili podobnými hodnotami přívětivosti 

(Agreeableness) a otevřenosti (Opennes) jako měli oni sami. Z vyhodnocení pokusu také vyplynulo, 

že extrovertnější osoby použili ve svých příspěvcích více pozitivních emocionálních slov. 

Tento pokus byl prováděn v laboratorních podmínkách – v praxi mohou nastat problémy 

s obecným textem, který může mít i více autorů, nebo může být napsán různými styly.  
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2.4 Trénovací a testovací data 

Pro testování a vývoj projektu jsem použil testovací a trénovací data. Data se skládají z NEO pěti-

faktorového osobnostního inventáře (NEO-FFI) a subjektivních a objektivních definic jedenácti slov. 

Těchto jedenáct slov je: vytvořit, ulice, život, bicykl, pocit, vzít, přátelství, umění, zavraždit, moře a 

telefon. 

 Pěti-faktorový osobnostní inventář je zaměřen na tyto charakterové rysy: neuroticismus, 

extroverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost a spolehlivost [9]. V této práci bude sloužit pro 

porovnání správnosti výsledků – referenční data. 

Definice slov budou sloužit jako vstupní text pro metodu manželů Kreitlerových. Díky tomu, že se u 

všech respondentů jedná o definice stejných slov, snadněji dosáhneme správného nastavení u 

vyhodnocení charakterových rysů. Dá se říci, že díky jednotnému stylu vstupního textu dosáhneme 

tzv. laboratorního prostředí. Pro zpracování obecného textu bychom museli nastavení upravit. 

Všechna testovací, trénovací a referenční data jsou k dispozici v elektronické podobě ve složce 

dotazniky. 
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3 Návrh systému 

Systém musí provést mnoho dílčích úkolů, z nichž některým je třeba věnovat více času. V této 

kapitole se pokusím některé náročnější úkoly identifikovat, popsat a navrhnout jejich řešení (případně 

odkázat čtenáře na kapitoly věnované přímo těmto problémům). 

Pokud jde o nároky na výslednou aplikaci, podle článku [20] by měly NLP aplikace pracující 

s internetovými zdroji (zejména na kategorizaci textu) mít tyto vlastnosti: 

 Minimální výpočetní nároky 

 Schopnost zpracovat text, který není předpřipravený – text z reálného světa na 

internetu 

 Snadná adaptace na určitou oblast použití nebo vysoká obecnost použití 

Protože výsledná aplikace by mohla být používána uživateli, kteří nemají příliš veliké zkušenosti 

s výpočetní technikou, je nutné navrhnout také vhodné uživatelské rozhraní. Tomuto tématu je 

věnována kapitola 3.3. V tomto projektu je také nutná práce s daty, která mají být uložena 

perzistentně. Je proto nutné zvolit způsob uložení těchto dat, což je popsáno v kapitole 3.4. 

Pro správnou funkci algoritmů je třeba pracovat se správně nastavenými konstantami. Abychom 

výslednou aplikaci správně nastavili, potřebujeme trénovací data. Poté také musíme ověřit, nakolik 

jsou výsledky správné (za použití testovacích dat). Protože je lepší takové úkony provádět na 

informacích od většího počtu respondentů, věnuji kapitolu 3.5 tématu rozšíření těchto dat. 

Další témata jsou věnována nalezení důležitých algoritmů, jako je vytvoření významových 

jednotek (kapitola 4), přiřazení dimenze (kapitola 6) a zjištěním charakterových rysů z dimenzí 

(kapitola 7). 

3.1 Použité nástroje 

Tuto kapitolu věnuji výčtu použitých nástrojů a jejich bližšímu popisu. Snažil jsem se také napsat 

důvody, které mne k jejich použití vedly. 

 Pro sběr dat od respondentů (konkrétně pro získání definic 11 obecných slov – viz. kapitola 

3.5) jsem využil online aplikaci Google Docs. Aplikaci jsem zvolil z důvodu snadného a 

přehledného ovládání a možnosti ušetřit spoustu času při sběru dat. 

 Pro určení slovního druhu, čísla, pádu a základního tvaru slova jsem použil morfologický 

analyzátor LIBMA 0.4 [18], který byl vyvinut na Fakultě informačních technologií VUT. Pro 

práci s tímto nástrojem jsem využil třídu WrapperCzMa [1], kterou bylo nutné upravit, neboť 

původní verze měla jiný výstup programu. Výstup nové verze je podobné programu ajka [2]. 

Použití LIBMA je vhodné zejména pro její pokrytí slov, které činí 98,1766 % [10]. 
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 Automaticky generovaný tezaurus [7] pro získání podobných slov. Pro práci s tezaurem je 

využito třídy WrapperWordSim (z práce [1]), kterou bylo nutné upravit, aby bylo možné 

detekovat situaci, kdy nebyl záznam v tezauru nalezen, abych dále nepracoval 

s nerelevantními daty. 

 Slovník WordNet [5] v českém jazyce (dále označováno jako WordNet CZ) je použit pro 

nalezení sémanticky podobných slov. Databáze je pro naši práci uložena ve formátu XML a 

má velikost přibližně 8MB. Pro práci s tímto slovníkem byla již naprogramována třída 

WnVocabulary [1], která při prvním vyhledávání slova načte celý slovník do paměti pro 

urychlení práce. 

 Slovník Orbis [3] je využit pro vyhledání třídy nebo skupiny, do které hledané slovo patří. 

Původně je tento slovní k ve formátu XSL, ale Perl třída OrbisVocabulary [1], kterou pro 

práci s tímto slovníkem používám, pracuje se slovníkem převedeným do formátu CSV pro 

snadnější manipulaci se slovníkem. 

 Třída CollectedDataLoader [1] pracující s testovacími daty pro práci s dimenzemi. Testovací 

data jsou ve formátu CSV. V této práci je tato třída použita pouze v jednom testu. 

 Třída CreatedVocabularyLoader [1] zapouzdřující práci se slovníkem používaným k přiřazení 

dimenze slovu. Slovník je ve formátu CSV. 

 Technologie CGI skriptů – v tomto případě skript napsaný v jazyce Perl. 

Testovací implementace proběhla na školním serveru www.stud.fit.vutbr.cz, kde byla verze PHP 

5.2.13 běžící v safe-mode. Vývoj skriptů psaných v jazyce Perl probíhal na školním serveru merlin a 

na fakultních počítačích pcnlp s interpretem Perl v5.8.8. 

3.2 Použité programovací jazyky 

Pro naprogramování webového rozhraní jsem se rozhodl využít HTML a PHP. Na uložení dat 

jsem použil formát XML (více v kapitole 3.4) a s tím související XSLT pro snadné zobrazení dat. 

Jazyk PERL byl užitečný v náročnějších skriptech (skript pro rozdělení textu do významových 

jednotek a pro přiřazení jejich dimenze). Také pro tento jazyk již byly napsány nástroje pro práci se 

slovníky (viz. kapitola 3.1). 

Posledním použitým programovacím jazykem byl Python, jenž byl použit k naprogramování 

skriptu pro zpracování pěti-faktorového dotazníku od respondenta (viz. kapitola 2.4). Pro jazyk 

Python jsem se rozhodl pro jeho jednoduchost použití a také proto, že jsem v něm již několikrát 

pracoval. 
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3.3 Uživatelské rozhraní 

Jako nejvhodnější bylo vybráno webové uživatelské rozhraní zejména z důvodu nepotřebné 

instalace aplikace u klienta. Stačí zde pouze internetový prohlížeč. Toto rozhraní by mělo nabízet 

možnost vytvoření a vyhodnocení testu. Také ovládání by mělo být jasné a pochopitelné. 

Vzhledem ke vznikajícím chybám při rozdělení textu na významové jednotky (viz kapitola 4.3) a 

při přiřazení jejich dimenze, jsem se rozhodl pro zakomponování možnosti významovou jednotku 

změnit nebo vyřadit ze zpracování. 

Také lze předpokládat, že během používání bude potřeba přidat nějaké slovo do slovníku, který se 

stará o přiřazení dimenze slovu. Proto jsem uživatelské rozhraní rozšířil o možnost přidat do tohoto 

slovníku nový záznam. 

Dále jsem se rozhodl implementovat možnost seskupování jednotlivých testů do skupin (viz. 

obrázek 3.1 a obrázek 3.2), nad kterými by mohla být snazší administrace. U těchto skupin lze 

později poměrně snadno zabezpečit přístup (například pomocí souboru .htpasswd). 

 

Obrázek 3.1 Návrh úvodní obrazovky 

Obrázek 3.2 Návrh obrazovky s výpisem testů 
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Grafický vzhled uživatelského rozhraní zde nebyl podrobně řešen. V případě potřeby jej lze řešit 

např. kaskádovými styly. Níže vidíte návrh některých klíčových obrazovek uživatelského rozhraní. 

Implementace uživatelského rozhraní byla testována v prohlížečích Opera 10.53, Mozilla Firefox 

3.6.3, Safari 4.0.5 a Google Chrome 4.1.249.1064. 

3.3.1 Přidání nového testu 

Na obrázcích 3.3a 3.4 vidíte postup přidávání nového testu. Po vyplnění všech textových polí a 

stisknutí tlačítka Vytvořit v sekci Vytvořit test na obrázku 3.3 je zobrazena obrazovka z obrázku 3.4. 

Zde je v horní části stránky (aby byl lépe vidět) umístěn odkaz pro vytvoření významových jednotek 

a přiřazení dimenzí těmto dvojicím slov. Toto vytvoření trvá poměrně dlouho, protože je třeba načítat 

do paměti několik celkem obsáhlých slovníků, a je realizováno CGI skriptem. Jelikož některé PHP 

servery běží v safe mode, který neumožňuje spustit CGI skripty přímo z PHP skriptu, je CGI 

spouštěno až z vygenerované HTML stránky přímým odkazem. Aby byl skript spuštěn, musí mít 

webový server povoleno spouštění těchto CGI skriptů. Po spuštění tohoto algoritmu se objeví prázdná 

stránka. Nyní je nutné chvíli počkat, dokud nedojde k ukončení skriptu. Po úspěšném rozdělení na 

významové jednotky je stránka automaticky přesměrována na samotnou stránku testu. 

  

Obrázek 3.3 Návrh obrazovky pro vytvoření testu 1 
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3.3.2 Vyhodnocený test 

Na obrázku 3.5 je stránka testu, která je již vyhodnocena stisknutím tlačítka Vyhodnotit, které se 

nachází pod výpisem jednotlivých významových jednotek. V horní části stránky nalezneme základní 

údaje o testu (jméno a příjmení respondenta a analyzovaný text). Dále následují již zmíněné 

významové jednotky, které obsahují dimenzi a checkbox, který určuje, zda má být dvojice v dalším 

kroku vyloučena (zatrženo, pokud chceme jednotku ignorovat). Dále následuje (pokud je test již 

vyhodnocen) počet výskytů jednotlivých dimenzí a míra zjištěné extroverze a neuroticismu. Pro lepší 

orientaci uživatele v dimenzích jsem přidal i slovní popis vztahující se k číslu dimenze. 

Každá významová jednotka by měla ideálně mít právě jednu dimenzi významu. V praxi ovšem 

může nastat situace, že k dvojici není nalezena žádná dimenze nebo naopak je přiřazena více než 

jedna dimenze. Pokud dojde k situaci, že dimenze není nalezena, je automaticky u významové 

jednotky zatržen příznak Ignorovat. V druhé nestandardní situaci, která by ovšem správně nastat 

neměla, jsou jednotlivé dimenze odděleny čárkou. I tehdy se nadále zpracovávají všechny vypsané 

dimenze zvlášť. 

Obrázek 3.4 Návrh obrazovky pro vytvoření testu 2 
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Pokud jde o rozmístění jednotlivých prvků z obrázku 3.5, rozhodl jsem se pro umístění výsledků 

testu až na konec stránky, přestože jde jistě o důležité údaje, které nyní ovšem budou snadno 

dostupné po stisku klávesy End. Pokud by toto řešení nevyhovovalo, lze tyto informace jednoduchým 

zásahem do XSLT zobrazit v horní části stránky. 

3.3.3 Vstupní pole pro analyzovaný text 

Pro vytvoření nového testu musí uživatel zadat data určená k analýze. Tato data jsou složena 

z jedenácti subjektivních a objektivních definicí slov. V tomto případě tedy můžeme vstupní text 

Obrázek 3.5 Návrh obrazovky s vyhodnoceným testem 
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zadávat do 22 textových polí. Tento způsob má ovšem své nevýhody. Například pokud bude mít 

uživatel již data připravena v elektronické podobě a chtěl by je přes uživatelské rozhraní zkopírovat, 

musel by každou definici kopírovat zvlášť. 

Proto jsem raději zvolil jedno velké textové pole. Tato varianta také umožňuje vkládat i jiná data, 

než již zmiňované definice slov. Pak můžeme vložit jakýkoli text, ale musíme počítat s tím, že 

vyhodnocení není pro tento případ nastaveno. V kapitole 4.4 je napsáno doporučení, jak by vstupní 

data měla ideálně vypadat. 

3.4 Způsob uložení dat 

Data jednotlivých testů je potřeba perzistentně uložit. K tomu může sloužit celá řada možností. 

Nabízí se zde použít databázi – například MySQL nebo podobný konkurenční software. Výhodou 

je relativně snadný zápis do databáze. Nevýhodou je nutnost mít spuštěnou serverovou aplikaci 

zajišťující správu přístupu do databáze. U této možnosti ovšem také musíme vzít v úvahu cenu. 

V případě komerčního využití databáze bychom těžko hledali bezplatnou alternativu. 

Další možností je ukládat data přímo do souborů. V tomto případě musíme ale počítat s obecně 

složitějším zápisem a čtením dat. Také je nutné zvolit formát souboru, neboť špatný formát může 

způsobit jak výkonnostní problémy, tak komplikace při vývoji aplikace. Naopak vhodný formát může 

ušetřit spoustu práce. 

Rozhodl jsem se k uložení využít souborů ve formátu XML z důvodu jednoduchého přístupu 

k jednotlivým položkám a množství dostupných komponent pro práci s tímto formátem (využil jsem 

například Perlovou třídu XML Simple, nebo v jazyce PHP Document Object Model (DOM)). Dále je 

možné provést XSL transformaci, díky čemuž je webové zobrazení snadné. Struktura tohoto XML 

souboru vypadá následovně: 

 

<?xml version="1.0"?> 

 <?xml-stylesheet href="../style.xsl" type="text/xsl"?> 

 <PERSON> 

   <JMENO>jméno respondenta</JMENO> 

   <PRIJMENI>příjmení respondenta</PRIJMENI> 

   <TEXT>text respondenta</TEXT> 

   <DVOJICE> 

     <POLOZKA> 

       <DIM>číslo dimenze</DIM> 

       <ID>identifikátor dvojice slov</ID> 

       <MV>významová hodnota</MV> 

       <REFERENT>referent</REFERENT> 

       <IGNORE/>     //pokud je zvoleno ignorovat dvojici slov ve vyhodnocení... 
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     </POLOZKA> 

     ... 

   </DVOJICE> 

   <VYHODNOCENI> 

     <DIM>číslo dimenze</DIM> 

     <NUM>počet výskytů</NUM> 

     <PROCENT>výskyt v procentech</PROCENT> 

   </VYHODNOCENI> 

   ... 

   <EXTRAVERZE>výsledné skóre extroverze</EXTRAVERZE> 

   <NEUROTICISMUS>výsledné skóre neuroticismu</NEUROTICISMUS> 

 </PERSON>  

 

Jméno souboru 

Protože jsou data ukládána v souborech, je nutné jednotlivé soubory rozlišit. Zvolil jsem jména 

souborů odpovídající formátu <příjmení respondenta>_<jméno respondenta>.xml . Jelikož by 

vstupy mohly (a pravděpodobně i budou) obsahovat nepovolené znaky pro jméno souboru nebo 

národní znaky, které by mohly vést k nefunkčním odkazům, napsal jsem v PHP funkci filename, 

kterou lze nalézt v souboru IBP/filename.php. Tato funkce očekává jako parametr string a jako 

návratovou hodnotu vrací textový řetězec složený pouze z povolených znaků. Nepovolené znaky jsou 

nahrazeny odpovídajícími povolenými znaky nebo znakem „_“. V této funkci je využito zejména 

regulárních výrazů. 

3.5 Rozšíření testovacích a trénovacích dat 

Jak jsem již popisoval v kapitole 2.4, referenční data se skládají z pěti-faktorového osobnostního 

inventáře a trénovací a testovací data z objektivních a subjektivních definic jedenácti slov. Vzhledem 

k původnímu nízkému počtu osob (11), od kterých byla tato data k dispozici, bylo vhodné tato data 

rozšířit. Všechna data jsem proto rozšířil o dalších 12 respondentů.  

Pro sběr definic slov od dobrovolných respondentů jsem použil webovou aplikaci (viz kapitola 

3.1), což ušetřilo spoustu času, neboť vyplnění tohoto dotazníku zabralo některým respondentům i 

několik hodin. Další výhodou tohoto způsobu sběru dat bylo, že data byla dostupná ihned 

v elektronické podobě. 

Pěti-faktorový osobnostní inventář byl vyplňován na originální papírový dotazník. Pro 

vyhodnocení dotazníku a uložení těchto dat jsem si napsal skript v jazyce Python. Tento skript byl 

původně napsán pouze pro osobní potřebu, proto v něm nejsou ošetřeny výjimky. Skript je k dispozici 

na přiloženém médiu - dotazniky/zpracuj.py . 
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Jednotliví respondenti jsou označeni čísly 1-23. Je mezi nimi 6 mužských zástupců a 17 žen. 

Průměrný věk respondentů se pohybuje kolem 20 let. Pokud jde o statistiky, průměrná hodnota 

extroverze byla 31,78, přičemž maximální hodnota jednotlivých charakterových rysů byla 50. 

Minimální dosažená hodnota byla 9, maximální dosažená 44. U neuroticismu byl průměr 23,13, 

přičemž dosažené minimum bylo 8 a maximum 34. 

Ačkoliv byli respondenti požádáni, aby hlavně osobnostní inventář vyplnili pravdivě, lze 

předpokládat, že některé dotazníky dobrovolníci vyplnili (ať už vědomě nebo nevědomě) ne zcela 

podle pravdy. Proto bychom v případě pochybností neměli brát tato data jako dogma. 
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4 Rozdělení textu na významové 

jednotky 

Významové jednotce se později přiřazuje dimenze a také další atributy (posun referentu, forma 

vztahu, typ vztahu a forma exprese). Významová jednotka (dvojice slov) se skládá z referenta a 

významové hodnoty, mezi nimiž existuje sémantický vztah. V této kapitole se snažím sestavit 

významové jednotky tak, aby nebyl porušen vztah mezi touto dvojicí slov. Pokud jsou významové 

jednotky tvořeny ručně, podmět je Moře a odpověď je „Moře je obrovské“, máme jednu významovou 

jednotku (tj. moře – je obrovské). Při zpracování počítačem však tuto situaci vyhodnotíme dvěma 

významovými jednotkami (tj. moře - je a moře - obrovské) tak, aby referent i významová hodnota 

byly tvořeny pouze jedním slovem. To umožní snadnější zpracování a jednoznačnější určení dimenze 

významu. Samozřejmě potom také vzroste počet významových jednotek. 

4.1 Návrh algoritmu 

Jako první krok je nutné rozdělit vstupní text na jednotlivé věty. Poté jsou jednoduché věty 

rozděleny na samotné dvojice slov podle morfologických vazeb ve větě. K tomu jsem využil 

morfologický analyzátor LIBMA [18]. Pro komunikaci s morfologickým analyzátorem jsem použil 

třídu WrapperCzMa v jazyce Perl použitou v práci [1]. 

Morfologický analyzátor se použije také pro převedení slov na základní tvar, což je nutné pro další 

zpracování (vyhledání těchto slov ve slovnících). 

Ze zpracovávaných dat jsou před dalším zpracováním vyloučeny interpunkční znaménka, spojky, 

předložky, částice, citoslovce a zkratky.  

Dále jsou dvojice slov tvořeny následujícími základními pravidly: 

 Přídavné jméno (adjektivum) patří k podstatnému jménu (substantivu) 

 Číslovky patří k podstatnému jménu (podmětu) 

 Podmětem mohou být pouze podstatná jména v prvním pádu nebo zájmena osobní. 

 Základní stavební dvojici slov ve větě tvoří podmět/podměty a přísudek 

 Přísudek tvoří sloveso (verbum) 

 Příslovce (adverbium) se vztahují ke slovesu (přísudku) 

 Vztažná slova patří ke slovesu (přísudku) 

 Pokud není ve větě podmět, jedná se o skrytý podmět – podmět se přidělí. 

Tato pravidla jsou jen základní. Podmětem může být například i infinitiv – přestože se podle 

těchto pravidel jako podmět přímo neurčí, ve výsledku bude významová jednotka sestavena správně. 
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Obrázek 4.1 Vývojový diagram rozdělení textu na významové jednotky 

4.2 Přidělení skrytého podmětu 

V některých případech věta podmět přímo neobsahuje, neboť je skrytý. V této práci je místo 

skrytého podmětu přiděleno zájmeno odpovídající tvaru přísudku určeného morfologickým 

analyzátorem (osobě, číslu a rodu).  Např. pokud je přísudek v třetí osobě jednotného čísla ženského 

rodu, je za podmět určeno slovo „ona“. Úspěšnost tohoto přiřazení závisí na správnosti určení těchto 

vlastností přísudku morfologickým analyzátorem. Některé vlastnosti ovšem nelze vždy jednoznačně 

určit (např. rod u přítomného času – on/ona/ono chodí) - tato chyba je ovšem zanedbatelná. 

Další možností by bylo uchovávat si podmět z předchozí věty – tehdy by ovšem občas docházelo 

k výrazné chybě v určení podmětu, která by mohla ovlivnit celkový výsledek. 

4.3 Test správnosti rozdělení do dvojic 

Při tomto zpracování textu dochází k chybě, proto je nezbytné otestovat míru chyby. Pokud by 

byla chyba příliš velká, tento postup by nebylo možné použít. Na výsledném algoritmu jsem provedl 

dva testy. Výsledné významové jednotky jsou zařazeny do čtyř kategorií – správně určeno, špatně 

určeno, neurčeno a lze ponechat. Tyto kategorie lze také rozdělit do dalších dvou kategorií podle 
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vlivu na chybu v určení výsledné dimenze – vyhovuje (správně určeno, lze ponechat a neurčeno) a 

nevyhovuje (špatně určeno). 

Kategorie správně určeno označuje dvojice slov, které byly přiřazeny správně z větnovazebního 

hlediska. 

Kategorie lze ponechat označuje dvojice slov, které nebyly přiřazeny správně z větnovazebního 

hlediska, ale jsou správně přiřazeny z hlediska sémantického. 

Kategorie neurčeno označuje slova, kterým nebyla přidělena významová hodnota – tato kategorie 

také ještě relativně vyhovuje, neboť neobsahuje chybu, která by ovlivnila výsledek. 

 Zdrojový text v prvním testu byl náhodný odborný text nalezený na wikipedii [11]. Výsledek 

tohoto testu je patrný z obrázku 4.2. 

 

Obrázek 4.2 Graf správnosti rozdělení textu na významové jednotky - odborný text 

 

Zdrojovým textem v druhém testu byla testovací data od respondenta číslo 18. Výsledek je vidět 

na obrázku 4.3. 
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Obrázek 4.3 Graf správnosti rozdělení textu na významové jednotky - respondent 18 

 

Z uvedených testů je patrné, že se zde chyba projevuje (v prvním testu byla 25 %, v druhém testu 

jen 8 %).  Chyba byla způsobena zejména nevhodnou identifikací slovního druhu některých slov 

morfologickým analyzátorem – některá slova mají stejný tvar pro více slovních druhů nebo pro více 

pádů, či osob. 

4.4 Požadavky na vstupní text 

Úspěšnost algoritmu probíranou v předchozí kapitole lze očekávat při dodržování některých 

pravidel. Mezi ně patří, že vstupní text by měl být správně členěn interpunkčními znaménky, aby bylo 

možné korektně rozpoznat jednotlivé věty. V případě, že nebudou použita interpunkční znaménka, 

pravděpodobně dojde k tomu, že několik vět bude považováno za jednu větu, což by vedlo 

k nesprávnému určení významových jednotek. 

Také je doporučeno, aby byl vstupní text složen zejména z větných celků založených na přísudku. 

Tedy nepoužívat polovětné konstrukce, větné ekvivalenty či jmenné věty. V takovém případě by 

nebyl nalezen přísudek a větné dvojice by nebyly vytvořeny správně. 

Pokud nebude věta dvojčlenná (obsahující podmět i přísudek), ale bude mít pouze přísudek, odhalí 

program skrytý podmět (jak jsem již popisoval v kapitole 4.2) v podobě osobních zájmen – při této 

detekci může opět dojít k chybě, která je ovšem celkem zanedbatelná. 
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5 Přínos automatického tezauru 

Dalším důležitým rozhodnutím bylo, zda v projektu použít automaticky generovaný tezaurus. Ten 

by mohl zvýšit pravděpodobnost nalezení dimenze patřící významové jednotce. Také ale je třeba vzít 

v úvahu zvýšenou náročnost aplikace, která by mohla být až příliš velká. Aby takovéto rozhodnutí 

nebylo postaveno na žádných faktech, provedl jsem několik testů, které jsem popsal v následujících 

podkapitolách. 

5.1 Test pokrytí slovníku 

Pro test pokrytí jsem vzal dostupná data dimenzí (použité v práci [1]) a určil jsem úspěšnost 

nalezení slova pro samotný tezaurus a pro kombinaci databáze WordNet CZ a slovníku Orbis. 

Výsledky jsou znázorněny v tabulce 5.1. 

Dimenze Nalezeno ve 

WordNet CZ + 

Orbis 

Nalezeno 

tezaurem 

Nalezeno alespoň 

jednou metodou 

Počet 

hledaných slov 

Nalezeno 

jen 

tezaurem 

DIM1 5 (35 %) 4 (28 %) 5 (35 %) 14 0 

DIM2 7 (10 %) 5 (7 %) 7 (10 %) 68 0 

DIM3 37 (58 %) 33 (52 %) 38 (60 %) 63 1 

DIM4 68 (55 %) 49 (39 %) 68 (55 %) 123 0 

DIM5 31 (29 %) 23 (21 %) 31 (29 %) 106 0 

DIM6 8 (42 %) 4 (21 %) 8 (42 %) 19 0 

DIM7 6 (42 %) 6 (42 %) 6 (42 %) 14 0 

DIM8 19 (16 %) 12 (10 %) 19 (16 %) 118 0 

DIM9 3 (50 %) 1 (16 %) 3 (50 %) 6 0 

DIM11 57 (58 %) 43 (43 %) 57 (58 %) 98 0 

DIM12 0 0 0 4 0 

DIM13 5 (45 %) 5 (45 %) 5 (45 %) 11 0 

DIM14 20 (29 %) 9 (13 %) 23 (34 %) 67 3 

DIM15 23 (20 %) 14 (12 %) 23 (20 %) 113 0 

DIM16 46 (40 %) 28 (24 %) 46 (40 %) 115 0 

DIM17 21 (45 %) 12 (26 %) 21 (45 %) 46 0 

DIM18 0 0 0 1 0 

DIM19 25 (46 %) 20 (37 %) 25 (46 %) 54 0 
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Podle výsledků je vidět, že při použití samotného tezauru by byla úspěšnost nalezení slova 

mnohem nižší. Při použití tezauru jako doplňku databáze WordNet CZ a slovníku Orbis je úspěšnost 

trochu vyšší, ale vzhledem k velké náročnosti na výpočetní čas u použití tezauru, bude lepší, když se 

bude tezaurus využívat až tehdy, nenalezne-li se slovo v předešlých pomocných nástrojích. 

Pro tento test jsem využil tříd WrapperWordSim (pro komunikaci s tezaurem), OrbisVocabulary 

(pro komunikaci se slovníkem Orbis) a WnVocabulary (pro komunikaci s WordNet CZ) použité v 

[1]. 

5.2 Test přínosnosti na reálných datech 

V pozdější fázi projektu jsem provedl další testy, tentokrát na reálných datech. Nejdříve jsem 

provedl přiřazení dvojic bez použití tezauru, poté jsem spustil na totožných datech přiřazení 

s využitím tezauru. Oba výsledky byly totožné. Přínos tezauru byl tedy nulový, což mne ve spojení 

s vyšší náročností aplikace přivedlo k rozhodnutí automatický tezaurus nepoužívat. 

  

DIM20 52 (46 %) 44 (39 %) 52 (46 %) 111 0 

DIM21 15 (34 %) 14 (32 %) 16 (37 %) 43 1 

DIM22 12 (36 %) 11 (33 %) 14 (42 %) 33 2 

Celkem 460 (37 %) 337 (27%) 467 (38 %) 1227 7 

Tabulka 5.1 Porovnání přínosnosti automaticky generovaného tezauru 
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6 Přiřazení dimenze významové dvojici 

Klíčovým úkolem této práce je přiřazení dimenze významové dvojici. K tomu lze využít hned 

několik nástrojů, mezi něž patří také slovník Orbis. Bližší informace o jeho přínosnosti jsou popsány 

v kapitole 6.1. Celý popis použitého algoritmu přiřazení je v kapitole 6.2. 

6.1 Využití slovníku Orbis 

 Slovník Orbis je použit pro zjištění skupiny (případně třídy) slova, která jsou ze sémantického 

hlediska podobná. V práci [13] jsem nalezl vypsané vztahy mezi skupinami (třídami) a dimenzemi. 

Tyto vztahy jsem využil při určení dimenze významové jednotky. S využitím tohoto slovníku na 

Dimenze významu Skupiny ve slovníku Orbis 

DIM1 Žádná nenalezena 

DIM2 41,43-45,74 

DIM3 Žádná nenalezena 

DIM4 28-31,33,47,77,96 

DIM5,DIM6 Žádná nenalezena 

DIM7 14 

DIM8 36,86,87 

DIM9 35 

DIM10 26 

DIM11 1,2,32,40 

DIM12 Žádná nenalezena 

DIM13 23 

DIM14 5-9 (část třídy 2 a třída 3) 

DIM15 22,24,25,70-72 (třída 24) 

DIM16 16-21 (třída 6 a 7) 

DIM17 Žádná nenalezena 

DIM18 15 

DIM19 37-39 

DIM20 91,93 

DIM21 11,64,92 

DIM22 12,82,84,89 

Tabulka 6.1 Vztahy skupin slovníku Orbis na dimenzi 
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reálných datech (respondenta 04) byla dimenze přiřazena v 82,25% případů. Abych tuto úspěšnost 

přiřazení ještě zvýšil, prošel jsem všechny třídy slovníku Orbis [3] a některé další z nich jsem přiřadil 

dimenzím. Po použití těchto nových vztahů se na stejných datech zvýšila úspěšnost na 87,63%. 

Tabulka 6.1 uvádí všechny nalezené vztahy mezi skupinami slovníku Orbis a dimenzemi. 

Některé skupiny slovníku Orbis ovšem obsahují pár slov, které neodpovídají dimenzi přiřazené 

této skupině. Tuto chybu lze v případě výskytu odstranit přidáním příslušného slova do slovníku pro 

přiřazení dimenze. 

6.2 Algoritmus přiřazení dimenze významu 

Na obrázku 6.1 najdete zjednodušený vývojový pro přiřazení dimenze. Tento algoritmus se 

provede nejdříve nad významovou hodnotou. Pokud není dimenze určena, dojde k analýze referentu. 

Slovní popis algoritmu je následující: Nejprve se analyzuje původní slovo, pokud je určení 

neúspěšné, zahájí se pokus o přiřazení se základním tvarem slova, jež je vráceno morfologickým 

analyzátorem. Pokud ani tentokrát není dosaženo úspěchu, přijde na řadu databáze WordNet CZ, 

která nalezne určitý počet podobných slov. Zde jsem zvolil, aby bylo hledáno 10 podobných slov. Pro 

menší počet synonym úspěšnost klesla a pro vyšší počet se příliš nezvýšila, nicméně na jiných 

testovacích datech by mohla být situace jiná. Pro každé nalezené synonymum se pokus o určení 

dimenze opakuje. 

Tento algoritmus je implementován v jazyce Perl v souboru cgi-bin/lib/perlCustom/dim.pm. 

Samotný pokus o nalezení konkrétního slova se skládá ze dvou úkonů. Nejdříve se podíváme do 

slovníku pro přiřazení dimenze. Pokud v něm slovo není nalezeno, použijeme slovník Orbis. Popis 

jeho využití je v předchozí kapitole. 
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Obrázek 6.1 Vývojový diagram přiřazení dimenze významu slovu 
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7 Zjištění charakterových rysů podle 

dimenzí 

V této kapitole popisuji, jak jsem postupoval při algoritmizaci zjišťování charakterových rysů. 

Protože jsem se v této práci zaměřil na dimenze významu, využil jsem pouze právě tyto dimenze. Lze 

je zařadit do dvou kategorií – dimenze, které jsou ovlivněny extroverzí (kapitola 7.1), a dimenze, 

které jsou ovlivněny neuroticismem (kapitola 7.2). Některé dimenze mohou být zařazeny do obou 

kategorií a některé dimenze naopak nejsou ovlivněny žádným z právě zkoumaných charakterových 

rysů. 

Kapitola 7.3 je věnována způsobu zjišťování, kdy jednotlivé dimenze charakterový rys jakým 

způsobem ovlivňují. 

Způsob porovnání charakterových rysů je popsáno v kapitole 7.4. Jde o zjištění, nakolik získané 

hodnoty odpovídají profesionálně získaným hodnotám. 

7.1 Dimenze závisící na extroverzi 

Extroverze je jeden z nejvýznamnějších charakterových rysů. Pokud je míra extroverze nízká, 

mluvíme o introverzi, což je výraz popisující znaky opačné extroverzi. 

Vycházím z následující definice extroverze: 

Jedinci, kteří dosahují vysokého skóru Extraverze, se popisují jako společenští, sebejistí, aktivní, 

hovorní, energičtí, veselí a optimističtí. Lidé s nízkým skórem se popisují jako uzavření, zdrženliví, 

nezávislí a samostatní [9]. 

Podle této definice jsem prošel práci [16], která popisuje, které pozitivní a negativní dimenze 

určují požadované charakterové vlastnosti. Získal jsem tyto výsledky: 

 Pozitivní DIM1 zvyšuje míru extroverze 

 Pozitivní DIM4 zvyšuje míru extroverze 

 Negativní DIM4 snižuje míru extroverze 

 Negativní DIM7 zvyšuje míru extroverze 

 Pozitivní DIM8 zvyšuje míru extroverze 

 Pozitivní DIM12 zvyšuje míru extroverze 

 Pozitivní DIM16 snižuje míru extroverze 

 Pozitivní DIM17 zvyšuje míru extroverze 

 Pozitivní DIM18 snižuje míru extroverze 

 Pozitivní DIM19 zvyšuje míru extroverze 
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 Pozitivní DIM21 snižuje míru extroverze 

 Negativní DIM21 zvyšuje míru extroverze 

 Pozitivní DIM22 snižuje míru extroverze 

Výsledná míra extroverze je ve formátu x/13, kde čitatel x je vypočítán z výchozí hodnoty 

(jednotlivé negativní či pozitivní dimenze snižují či zvyšují hodnotu). Výchozí hodnota je určena 

číslem 6. Konečná hodnota čitatele bude v rozmezí 0-13. Jmenovatel je dán maximálním možným 

skórem. 

7.2 Dimenze závisící na neuroticismus 

Zde jsem postupoval obdobně jako v případě extroverze. Vycházel jsem z následující definice: 

Neuroticismus zjišťuje individuální rozdíly v emocionální stabilitě a labilitě. Jedince, kteří 

dosahují vysokého skóru Neuroticismu, lze snadno přivést do rozpaků, cítí se zahanbeni, nejistí, 

nervózní, úzkostní, intenzivně prožívají strach, obavy nebo smutek. Emocionálně stabilní jedinci, 

dosahující nízkého skóru na této škále, jsou obvykle klidní, vyrovnaní, bezstarostní a stresující situace 

je nevyvedou snadno z míry[9]. 

Podle této definice jsem opět prošel práci [16]. Získal jsem tyto výsledky: 

 Pozitivní DIM1 snižuje míru neuroticismu 

 Pozitivní DIM4 snižuje míru neuroticismu 

 Pozitivní DIM14 snižuje míru neuroticismu 

 Pozitivní DIM16 zvyšuje míru neuroticismu 

 Negativní DIM16 snižuje míru neuroticismu 

 Pozitivní DIM20 zvyšuje míru neuroticismu 

 Negativní DIM20 snižuje míru neuroticismu 

Výsledná míra neuroticismu je ve formátu x/7, kde čitatel x je vypočítán z výchozí hodnoty 

(jednotlivé negativní či pozitivní dimenze snižují či zvyšují hodnotu). Výchozí hodnota je určena 

číslem 5. Konečná hodnota čitatele bude v rozmezí 0-7. Jmenovatel je dán maximálním možným 

skórem. 

7.3 Pozitivní a negativní korelace dimenze 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, pro zjištění charakterových rysů potřebujeme rozlišit, 

zda je dimenze pozitivní, či negativní. K tomu nejdříve musíme určit hranici. Tento koeficient je pro 

každou dimenzi jiný. Stejně tak pro každý charakterový rys je dobré počítat s jinou hodnotou. 

Jak je již napsáno v kapitole 7.1 a v kapitole 7.2, budeme určovat koeficienty pro dimenze 1, 4, 7, 

8, 12, 14 a 16 – 22, přičemž u některých dimenzí budou tyto hodnoty dvě (jak pro extroverzi, tak pro 
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neuroticismus). Jelikož definice slov od respondentů nejsou vždy stejně dlouhé, ani celkový počet 

významových jednotek, kterým je dimenze přiřazena, není stejný. Proto nemůžeme porovnávat počet 

významových jednotek požadované dimenze s koeficientem, ale musíme nejprve zjistit procentuální 

výskyt této dimenze. Koeficient proto bude vyjádřen v procentech. 

Pro nastavení těchto koeficientů jsem vycházel z trénovacích dat, mezi něž jsem zařadil odpovědi 

od respondentů 4, 11, 16 a 19. Vzhledem k tomu, že jsem pracoval s tak nízkým počtem dat, provedl 

jsem nastavení ručně. Jelikož bude muset být toto nastavení koeficientů prováděno častěji a na větším 

množství dat, bude nutné tuto činnost zalgoritmizovat, aby ho bylo možné provádět s pomocí 

výpočetní techniky. 

Požadovaný algoritmus by měl z dat určených k nastavení odstranit hodnoty, které jsou příliš malé 

(popř. příliš velké), neboť zde jde pravděpodobně jen o anomálie. Dále by měl ze zbývajících dat 

získat hodnotu pro teoretického respondenta, který by měl u hledaného rysu ohodnocení 25/50 bodů 

(50%). Stejný postup by měl provést u všech dimenzí, které závisí na charakterových rysech, na které 

se zaměřujeme. Jedná se samozřejmě pouze o návrh – konečný algoritmus může pracovat i jiným 

způsobem. 

Výsledné koeficienty se nacházejí v souboru IBP/prostredi.php . 

7.4 Porovnání výsledků s referenčními daty 

Abychom zjistili, zda je vše správně nastavené, je nutné provést porovnání výsledků této metody 

provedené na testovacích datech s referenčními výsledky získanými z osobnostního inventáře. Jako 

testovací data jsem náhodně vybral odpovědi od respondentů 14 a 22. Tyto odpovědi jsem vložil do 

webového rozhraní a bez jakékoli úpravy je nechal vyhodnotit. 

Porovnání výsledků bylo pouze přibližné, neboť porovnávané hodnoty nebyly ve stejném formátu. 

Pokud bychom námi získané hodnoty pouze převedli na procenta, pravděpodobně by hodnoty 

nevycházely, neboť některé dimenze mohou osobnostní rysy ovlivňovat více a některé zase méně. 

Mělo by ovšem platit, že osoby s vyšším ohodnocením rysu v referenčních datech jsou ohodnoceny 

větším počtem bodů i v našem testu, než respondenti s nižší mírou rysu. Na obrázcích 7.1 a 7.2 je 

vidět, že naše výsledky i výsledky z pěti-faktorového osobnostního inventáře jsou velmi podobné, což 

naznačuje, že implementovaná metoda funguje správně. Nicméně nesmíme také zapomenout, že tento 

test byl proveden pouze na dvou (i když náhodně vybraných) respondentech. 
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Obrázek 7.1 Porovnání výsledků u charakterového rysu extroverze 

 

 

 

Obrázek 7.2 Porovnání výsledků u charakterového rysu neuroticismus 
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8 Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém, který na základě autentických odpovědí 

člověka dokáže získat základní charakteristiky jeho osobnosti a srovnat výsledky systému s 

hodnoceními profesionálních psychologů. Navázal jsem na práci [1] a tento systém navrhl a 

implementoval. Tento systém z autentických odpovědí (v tomto případě ze subjektivních a 

objektivních definic jedenácti obecných slov) získá základní osobnostní rysy autora. Za tyto rysy 

považujeme extroverzi a neuroticismus. Ze srovnání s hodnoceními profesionálních psychologů, za 

použití profesionálních osobnostních dotazníků, vyplynulo, že tento systém je celkem úspěšný. 

V těchto posledních podkapitolách bych rád shrnul celou práci a navrhl další postup práce.  

8.1 Návrh dalšího postupu práce 

Dosavadní práce se zabývala dimenzemi významu, ale to je jen jeden z atributů nutných pro 

zjištění charakterových rysů. Další postup práce by se měl zaměřit na čtyři zbývající atributy – formy 

exprese, formy vztahu, typy vztahu a posuny referentu. 

Také bude nezbytné rozšířit slovník pro přiřazení dimenze, neboť některé dimenze jsou v něm 

zastoupeny pouze v malé míře (zejména dimenze 1 a dimenze 12). Proto uživatelské rozhraní 

obsahuje možnost přidání nového záznamu do slovníku pro přiřazení dimenze, které by bylo třeba 

vylepšit o ošetření případu, zda již přidávané slovo není ve slovníku obsaženo. 

Dalším tématem navazující práce by mohlo být nalezení algoritmu, který sám provede nastavení 

hranice dimenze sloužící k rozlišení pozitivní a negativní dimenze. K tomu by sloužila trénovací data. 

Problém by mohl znamenat nedostatečný výskyt dimenze 1 a 12 ve vyhodnocených testech. To je 

z části způsobeno malým výskytem dat těchto dimenzí ve slovníku. Přitom jsou tyto dimenze důležité 

pro určení míry extroverze. 

Vhodné by také bylo zjistit, jak moc konkrétní dimenze ovlivňují charakterové rysy – nyní 

předpokládáme, že jsou zpracovávané dimenze víceméně rovnocenné. 

Při zpracovávání trénovacích dat jsem si také všiml, že počet významových jednotek (dá se říci 

délka textu), by mohl korelovat s hodnotou extroverze, čehož by se možná dalo ve vyhodnocení 

tohoto charakterového rysu využít. 

8.2 Shrnutí vlastní práce 

V této práci jsem se nejprve věnoval testování automaticky generovaného tezauru za účelem 

zjištění jeho případného přínosu při určování dimenze významové jednotky. Po vyhodnocení 

testování jsem se přiklonil k názoru tento nástroj nepoužít. Více informací je v kapitole 5. 
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Dále jsem se zaměřil na rozdělení analyzovaného textu na významové jednotky. Tohoto rozdělení 

jsem docílil pomocí identifikace slovních druhů a případně i větných členů (podmět a přísudek). 

K této identifikace velmi přispěl morfologický analyzátor LIBMA v0.4. Vytvořil jsem pravidla, která 

vytvoří ze slov, u kterých známe slovní druh, významové dvojice. Tomuto tématu jsem věnoval 

kapitolu 4. 

Dalším úkolem, který jsem řešil, bylo přiřazení dimenze významové jednotce. K tomuto účelu byl 

již sestaven slovník [1]. Dále jsem pro nalezení dimenze využil slovníku Orbis, pro který jsem 

sestavil pravidla převodu ze skupiny na dimenzi. Pokud přesto nelze dimenzi určit, přijde na řadu 

slovník WordNet CZ, který nalezne podobná slova. Více informací je v kapitole 6. 

Následně jsem se zabýval možnostmi zjištění charakterových rysů z údajů o nalezených 

dimenzích. Nejprve jsem zjistil, kolik se objevilo výskytů jednotlivých dimenzí, které jsem převedl na 

procentuální vyjádření vzhledem k celkovému počtu zpracovávaných významových jednotek. Poté 

jsem zkoumal, které dimenze jsou ovlivněny alespoň jedním námi zkoumaným charakterovým rysem 

(extroverzí nebo neuroticismem). Dále jsem pro tyto dimenze stanovil za pomocí trénovacích dat 

mezní hranice, aby bylo možné rozlišit, kdy je dimenze pozitivní a kdy negativní. Tomuto tématu 

jsem věnoval vlastní kapitolu 7. 

Aby bylo možné s aplikací rozumně pracovat, navrhl a naprogramoval jsem uživatelské rozhraní, 

jež slouží k vytvoření nového testu a prohlížení již vyhodnocených testů. 

Nakonec jsem nechal analyzovat testovací data, abych mohl porovnat výsledky a zjistit, nakolik je 

tato metoda úspěšná. Podle výsledků, které lze nalézt v kapitole 7.4, je vidět, že námi získané 

charakterové rysy téměř odpovídají hodnotám získaným z profesionálního dotazníku. Nesmíme ale 

zapomenout, že jsme pracovali pouze s dimenzí významu. Pokud bychom využili i ostatních atributů, 

mohly by výsledky být ještě přesnější. Také nezapomeňme, že toto zhodnocení práce vyplývá 

z porovnání hodnot dvou respondentů. Pokud bychom chtěli získat přesnější úspěšnost, museli 

bychom porovnávat data mnohem většího počtu osob.  
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Seznam příloh 

Příloha 1. Popis instalace a popis programové části 

Příloha 2. DVD 
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Příloha 1 

Popis instalace 

V době odevzdání je systém k dispozici na adrese http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xizakt00/IBP/ 

(zbytečně nevytvářet testy – kvůli zátěži serveru) 

nebo také v pracovní složce /mnt/minerva1/nlp/projects/psychosemantika3/ dostupné např. ze 

školního serveru merlin 

Pokud přesto chcete systém nainstalovat, postupujte následovně: 

 Nakopírujte složky IBP a cgi-bin do složky webového serveru 

 Složka cgi-bin musí mít práva pro spuštění modulu CGI (v režimu HTML) 

 Upravte následující soubory (:řádek) 

 IBP/prostredi.php:6 - nahraďtě url adresu k aplikaci - složka s výchozím index.php 

 IBP/cvl.php:6 - celá cesta k používanému slovníku pro přiřazení dimenzí 

 cgi-bin/lib/perlCustom/CreatedVocabLoader.pm:32 - celá cesta ke složce se slovníkem pro 

přiřazení dimenze 

 cgi-bin/lib/perlCustom/OrbisVocabulary.pm:35 - celá cesta ke složce se slovníkem Orbis 

 cgi-bin/lib/perlCustom/WnVocabulary.pm:63 - celá cesta ke složce se slovníkem WordNet 

CZ 

 cgi-bin/lib/perlCustom/WrapperCzMa.pm:30 - celá cesta ke složce s LIBMA 

 cgi-bin/lib/perlCustom/WrapperCzMa.pm:31 - parametry příkazu s celou cestou ke 

konfiguračnímu souboru LIBMA 

 cgi-bin/resources/libma/config/dict.conf - nastavte všechny cesty k souborům LIBMA 

 cgi-bin/scripts/create.cgi:11,12 - opravte cesty ke knihovnám 

 Pokud chcete zapnout automatický tezaurus, odkomentujte řádky 32 a 86-92 v souboru cgi-

bin/lib/perlCustom/Dim.pm a nastavte celou cestu k tezauru v cgi-

bin/lib/perlCustom/WrapperWordSim.pm:30 

 Pokud jste přejmenovali složku IBP, CGI skript nebude fungovat správně - opravte cgi-

bin/scripts/create.cgi:23 (nahraďte IBP za název nově pojmenované složky) 

 

Pozn.: Uvedená čísla řádků někdy nemusí přesně odpovídat. Další kroky závisí na konkrétním 

nastavení webového serveru – zejména nastavení přístupových práv souborů. Některé další informace 

lze nalézt na adrese https://merlin.fit.vutbr.cz/nlp-wiki/index.php/Psychosemantika3 

 

 

http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xizakt00/IBP/
https://merlin.fit.vutbr.cz/nlp-wiki/index.php/Psychosemantika3
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Popis programové části 

Struktura programové části umístěné na DVD je následující: 

 dotazniky – složka s testovacími, trénovacími a referenčními daty + skript pro zpracování 

dotazníků. 

 cgi-bin – složka se spustitelnými soubory – název složky z důvodu omezení spustitelnosti 

CGI skriptů 

o scripts – obsahuje skripty v jazyce Perl – hlavně create.cgi, který vytvoří významové 

jednotky a přiřadí jim dimenzi. 

o lib – přídavné knihovny pro Perl 

 Perl – obsahuje přídavné třídy např. pro práci s CSV soubory. 

 PerlCustom – obsahuje naprogramované třídy v jazyce Perl 

o resources – obsahuje zejména slovníky 

 IBP – složka s uživatelským rozhraním. Obsahuje soubor index.php, který je zamýšlen jako 

úvodní stránka projektu 

 Zdrojový text této práce a vytvořený plakát 

 


