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ENTROPIA A ASNÁ 

SLOVENSKÁ LITERÁRNA TVORBA

Marianna KRAVIAROVÁ

exaktnými vednými disciplína-
mi a
javmi v danom systéme. Jednou z možností je využitie poznatkov 
teórie informácie aj v literatúre.

V roku 1948 vznikla nová vedná disciplína – kybernetika, ktorá 
sa zaoberá riadením a

-
tiku delíme na teoretickú a
venuje. K teoretických odborov patrí aj teória informácie zaobera-
júca sa získavaním, prenosom, spracovaním, ukladaním a využíva-
ním informácií, ktorej autorom je Claude Elwood Shannon. Zákla-
dy tomuto vednému odboru položil v roku 1948 prácou Matema-
tická teória komunikácie. Informácie skúma v rôznych druhoch systé-
mov – ekono

z mno-
hých definícií systému reprezentuje systém ako množinu prvkov
a tohto princípu vychádza aj využitie teórie 
informácie v ta
literárna veda. Teória informácie využíva najmä analytické a prav-
depodobnostné metódy. K základným pojmom teórie informácie 

neusporiadanos
reálnej entropie je 

(1)
H – reálna (absolútna) entropia meraná v bitoch,
p – systéme,
n – v systéme, rozsah súboru.
P v

v rozpätí -

vá, t. j. , daný jav nemôže v
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poloha rozpätia pravdepodobností znamená, že ud
jav nastane v
skúmaného súboru je rovný jednej, t. j. , 

v

. Reálna entropia 
je rovná 
javov systému a dvojkových logaritmov pravdepodobností týchto 

-

z rozsahu , ktoré zodpovedajú hodnotám pravdepodob-
ností, sú záporné hodnoty a

entropiou a
o systéme získavame informácie, zvyšuje sa jeho miera informácie, 

organizácie a
entropie, neusporiadanosti, dezorganizácie systému. Množstvo 

a teda aj frekvencia 
tejto jednotky. Na základe týchto poznatkov informáciu nazývame 
aj negatívnou entropiou, resp. negentropiou. Reálna entropia môže 

prvku systému rovná jednej a ostatné sú nulové, reálna entropia 

nadobudne nulovú hodnotu, t. j. . Ak všetky javy v systéme 

s n je 
v systéme, je absolútna (reálna) entropia 

a matema-
om

(2)
C. E. Shannon (1948) okrem reálnej entropie H uvádza aj 

relatívnu entropiu h

(3)
Relatívna entropia je pomer reálnej entropie k entropii maxi-

málnej, ktorá môže v vna entropia sa 
využíva na porovnávanie systémov alebo súborov, ktoré nemajú 
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n nadobúda rôznu hodnotu pre rôzne 
systémy. S
ktorú platí 

(4)

Redundancia môže nadobúd Redundancia 

v v systéme, tým je 
a teda aj redundancia, a tým 

menšie je množstvo informácie, ktorú prenáša. Redundancia zai-

v
k

a
šum. Ak by sa v
a žiadna redundancia, aj pri najmenšej poruche v prenosovom ka-
náli, by došlo k znehodnoteniu informácie v takom rozsahu, že by 

s.

-
pie a redundancie v jazykovednom a literárnovednom výskume je 

– Zimmermann, 1986,
s. 70). Vplyv entropie na systém, v našom prípade na literárne die-

ukazuje na tendenciu k ustálenosti systému, vyššia hodnota entro-

– Sabol, 1989,
s. 348).

v -
venskej literatúre sme vybrali štyri typy textov (súborov, systé-
mov) – a odborný text. Ide o pô-

Vychádzajúc z
vo výskumoch umeleckých textov (Sabol, 1973, Sabol – Zimmer-
mann, 1986) sme skúmali ako prvé frekvenciu výskytu sonan-
tických jadier slabík a ich vplyv na výstavbu textov básní a prózy. 
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Z výskumov, ktoré boli realizované v 60-tych až 80-tych rokoch 20. 
v poézii je 

rovnomernejší ako v
v a -
šov, umeleckej prózy a
básní P. Garana z jeho nového rukopisu Pozemské triolety, ktorá 
využíva výstavbu viaz
zbierky básní Siedma kniha spánku z prózy 
T. Keleovej-Vasilkovej Srdce v tme (s. 100 – 102) a úryvok z odbor-
ného textu J. Dolníka Všeobecná jazykoveda (s. 20 – 21). Z básnických 
zbierok sme vy

môžu hodnoty entropie a -
a funk-

ciou jednotlivých básní. -
mentálnych vlastností a
diela, pre jednoduchšie spracovanie dát sme vytvárali vokalické 
typy spájaním sonánt rovnakých timbrov (Sabol – Zimmermann, 
1986, s. v jednotlivých skúmaných systémoch sa 
nachádzajú v

sonanty viazaný verš próza odborný text
A 205 464 448 336
E 184 383 340 329
I 142 336 287 292
O 162 384 342 329
U 99 157 99 156
Ä 1 4 1 1
R 12 13 6 13
L 0 11 6 0

805 1752 1529 1456

Tab. 1. a
v jednotlivých druhoch skúmaných textov.

reálnu, relatívnu entropiu a redundanciu sonánt jednotlivých skú-
maných diel H, h, R sa nachádzajú v
2.
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viazaný verš próza odborný text
reálna entropia (H) 2,371 2,354 2,265 2,336
relatívna entropia (h) 0,844 0,785 0,715 0,832
redundancia (R) 0,156 0,215 0,285 0,168

Tab. 2. Hodnoty reálnej, relatívnej entropie a redundancie sonánt 

Hodnoty relatívnej entropie klesajú od viazaného verša, cez 
a

aných viazaným veršom rovnomernej-

ktorá smerom od poézie k próze narastá. Ešte nižšiu hodnotu 
entropie pozorujeme pri prozaickom texte. Hodnoty entropie
v odbornom texte sú vyššie ako by sme p

-
a prozaickým textom na 
v poézii. Vo viazanom 

verši sme skúmali 793 samohlások a 1093 spoluhl
verši 1728 samohlások a 2421 spoluhlások, v próze 1517 samohlá-
sok a 1961 spoluhlások a skúmanému odbornému textu zodpove-
dalo 1442 samohlások a 1932 spoluhlások. Pomer samohlások
a spoluhlások v jednotlivých textoch, ktorý sa premietol do hodnôt 
entropií a redundancií je zosumarizovaný v

viazaný verš próza odborný text
pomer samohlások 0,420 0,420 0,436 0,428
pomer spoluhlások 0,580 0,580 0,564 0,572
reálna entropia (H) 0,981 0,981 0,988 0,985
relatívna entropia (h) 0,981 0,981 0,988 0,985
redundancia (R) 0,019 0,019 0,012 0,015

Tab. 3. Hodnoty pomerov samohlások a spoluhlások, ich reálnej
a relatívnej entropie a redundancie pre štyri druhy textov 

Hodnota reálnej a relatívnej entropie je totožná, pretože v systé-
me sa nachádzajú iba dva rôzne prvky (samohlásky a spoluhlásky)
a v tomto prípade je rovná 
hodnote jedna, takže zo vzorca (3) vyplýva, že reálna entropia je 
rovná entropii relatívnej. Z -

-
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kané hodnoty pre viazaný a
k prozaickému textu. Hodnota relatívnej entropie pre odborný text 
je o próze, ale tendencia stúpania samohlásko-
vitosti od poézie k

slabík v slovách stúpa smerom od viazaného verša k próze, a tým 
stúpa aj množstvo samohlások v texte (Sabol – Zimmermann, 1986,
s. a jej vplyv na 
rytmickú výstavbu textov. Rozdiel medzi poetickými a prozaický-

-
tavby textu. Tá je daná -
bol, 1973, s.

entropie a redundancie, tzn. rytmicky vhodné sú tie systémy (v na-
šom prípade texty), ktoré majú nižšie hodnoty entropie a
vyššie hodnoty redundancie. 

viazaný verš próza odborný text
priemerná 

slov 
1,96 2,13 2,04 2,48

Tab. 4. 
h autorov.

-
jeme, že v rukopise P. Garana, ktorý píše viazaným veršom je prie-

v slove 1,96. Ide o hodnotu, ktorá je porovna-
s hodnotami uvádzanými v odbornej literatúre pre poetické 

v zbierke básni 

v slovách 
skúmaných súborov sa nachádzajú v
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viazaný verš próza odborný text
1- 151 254 287 142
2- 157 304 237 166
3- 61 179 140 152
4- 33 53 67 77
5- 1 16 10 26
6- 1 6 3 6
7- 1 1 0 1
8-s 0 0 0 1

Tab. 5. v
slovenských autorov.

S a redun-

a vzorcov (1) až (4) sú uvedené v

viazaný verš próza odborný text
reálna entropia (H) 1,810 1,968 1,933 2,218
relatívna entropia (h) 0,700 0,701 0,748 0,736

redundancia (R) 0,300 0,299 0,252 0,264

Tab. 6. Hodnoty reálnej, relatívnej entropie a redundancie slov 

Pretože v

hodnoty relatívnej
ukazujú tendenciu nárastu smerom od poézie až k odbornému 

z odborného textu ukazuje niž-
šiu hodnotu entropie h ako próza, ale tendencia k rytmickosti je za-
chovaná smerom od prózy až k viazanému veršu. 

teórie informácie v jazykovede a literárnej vede, ale ukazujú, že 

meleckých diel. Pri týchto 
s akým materiálom pracujeme

a

diel sme potvrdili zákonitosti, ktoré súvisia s výstavbou týchto 
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textov a v slovách stúpa od viazaných ver-
k próze, resp. odbornému 

s a vyrovnávaním po-
meru samohlások a spoluhlások v slová -

-
mernejšie ako v próze alebo odborných textoch. 
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