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Úvod 

1.1 Základní pojmy 

Pojem reference obvykle v lingvistice označuje vztah odkazování jazykových 

pojmů k objektům ve skutečném světě. O těchto pojmech řekneme, že referují 

(odkazují) k objektům. Pokud více výrazů referuje k témuž objektu, řekneme, že 

spolu koreferují a jejich vzájemný vztah označujeme jako koreferenci (viz obr. 1). 

Koreferovat mohou i zcela samostatné pojmy (např. výrazy „hlava státu“ v jedné 

větě a „prezident“ v další), velmi častým případem, na nějž je později také tato práce 

zaměřena, je však koreference zájmen s výrazy, které zastupují. V takovém případě 

závislý výraz označíme jako anaforu (pojem anafora je sice často mnohem širší, 

nemusí znamenat ani koreferenci, avšak v této práci jej budeme používat s popsaným 

významem) a první koreferující výraz, který určuje význam anafory, nazýváme 

antecedent [1]. V nepočetných případech může zájmeno svému řídicímu výrazu 

předcházet, pak je zvykem mluvit u zájmena o katafoře a u řídicího výrazu 

o postcedentu. 

 

Americký prezident o víkendu navštíví Berlín. Čeká 

ho zde setkání s jeho německým protějškem a procházka po 

městě. Němečtí aktivisté využijí této příležitosti 

k vyjádření nesouhlasu s Bushovou zahraniční politikou. 

Obrázek 1: Ukázka koreference v textu - koreferující výrazy jsou označeny stejnou barvou; 

koreferentem spojení „této příležitosti“ je celá první věta vč. slov „prezident“ a „Berlín“ 
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Obrázek 2: Ukázka závislostního stromu věty anotované podle UD 

1.2 Universal Dependencies 

Anotační projekt Universal Dependencies (UD) [3] má za cíl vyvinout 

univerzální způsob morfologického a závislostně syntaktického značkování (viz 

obr. 2) jazykových korpusů, tedy takový, který by byl vhodný pro co nejvíce různých 

jazyků. Je založen na jazykově nezávislém návrhu morfologických vlastností slov 

a jejich syntaktických závislostí. Projekt začal vznikat v roce 2013 z několika 

předchozích způsobů značkování. V roce 2017 byla vydána druhá verze projektu, 

UD v2, která upravuje a přidává některé morfologické i syntaktické atributy. 

V současné době existuje na 100 korpusů ve více než 60 jazycích, které jsou 

označkovány podle zásad UD a v budoucnu mají následovat další. 
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1.3 Motivace a cíle práce 

Koreference je jedním ze základních způsobů udržení soudržnosti textu. Její 

zařazení kolísá mezi syntaxí a sémantikou: sice nesporně pracuje s významem 

jednotlivých výrazů (značí, že výrazy mají stejný referent), ale je rovněž záležitostí 

syntaktickou, neboť umožňuje povrchové nahrazení jiných slovních druhů zájmeny, 

která často určují vztahy mezi větami (např. u vztažných zájmen). Navíc jde mnohdy 

o poměrně snadný jev k anotaci, takže s přihlédnutím k její důležitosti pro 

porozumění textu je vhodné, aby byla zaznamenávána v syntaktických rozborech. 

V projektu Universal Dependencies však zatím možnost značení koreference chybí. 

Hlavní cíle této práce jsou: 

(1) navrhnout způsob, jímž by bylo možné koreferenci v UD zaznamenávat, 

(2) implementovat převod anotace koreference z vybraných korpusů do UD, 

(3) implementovat jazykově nezávislý systém, který pro zadaná data 

anotovaná ve stylu UD rozpozná a zaznačí koreferenci zájmen, 

(4) vyhodnotit kvalitu implementovaného systému rozpoznávání koreference. 

1.4 Struktura práce 

Následující text práce je rozdělen do pěti hlavních částí (kapitoly 2 až 6): 

Druhá kapitola pojednává o datech ve zvolených korpusech a o formátu a nástrojích 

pro práci s UD. Ty tvoří východisko pro jednotlivé části programu, takže se na ně 

budu v dalších kapitolách často odkazovat. Třetí kapitola je věnována teoretické 

analýze a návrhu řešení jednotlivých cílů práce. Teoretický cíl (1) je popsán 

v podkapitole 3.1. Řešením dalších cílů je počítačový program, který je celý stručně 

popsán v podkapitole 3.2, jeho tři hlavní části, které řeší cíle (2) až (4) jsou postupně 

analyzovány v podkapitolách 3.3 až 3.5. Čtvrtá kapitola se zabývá čistě 

implementačními detaily těchto tří částí programu. Odpovídají jim postupně 

podkapitoly 4.1 až 4.3. Pátá kapitola řeší experimentální část práce. Popisuje 

testování programu a podává rozbor získaných výsledků. Šestá kapitola obsahuje 

uživatelskou dokumentaci. Jsou zde k nalezení pokyny k instalaci a obsluze 

programu. Text práce končí stručným závěrem v sedmé kapitole. 
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2 Data a nástroje 

2.1 Data 

Jedním z cílů práce je převod dat o koreferenci z vybraných korpusů do UD. 

Pro tento úkol jsem zvolil Pražský závislostní korpus PDT 3.0 (Prague Dependency 

Treebank) [6] pro češtinu a americký korpus OntoNotes 5.0 [7] pro angličtinu. 

Vybral jsem je jednak kvůli dostupnosti, ale také kvůli jejich rozdílnosti: PDT 

obsahuje české texty anotované závislostním způsobem, z OntoNotes naproti tomu 

využijeme data anglická, která jsou analyzována do složkových stromů. Oba korpusy 

se liší i v přístupu k anotaci koreference: PDT ji vyznačuje pomocí koreferenčních 

řetězců, OntoNotes pak používá klastry (viz 3.1.1). 

2.1.1 Pražský závislostní korpus 

Korpus PDT byl vytvořen a je udržován na Ústavu formální a aplikované 

lingvistiky MFF UK v Praze. Obsahuje převážně novinové články z devadesátých let 

v češtině. Data zahrnutá v PDT 3.0 jsou uložena ve čtyřech typech souborů, každý 

z nich popisuje jinou rovinu rozboru textu. Všechny soubory jsou uloženy ve formátu 

typu XML. Slovní rovina (soubory s příponou .w) obsahuje pouze povrchovou 

podobu jednotlivých slov, doplněných o drobné informace, např. o jednoznačné 

identifikátory v rámci celého korpusu. Morfologická rovina (přípona .m) popisuje 

morfologický rozbor jednotlivých výrazů. V analytické rovině (přípona .a) už jsou 

data uspořádána ve stromové struktuře a jsou opatřena tzv. povrchově syntaktickým 

rozborem (obsahuje větné funkce jako přísudky, podměty atd.). Poslední úrovní je 

rovina tektogramatická (přípona .t), v níž je anotována řada tzv. hloubkově 

syntaktických vlastností (např. sémantické role jako aktor, patiens aj.) a která 

obsahuje také informace o koreferenci (viz obr. 3). Koreference je v PDT pojata 

v podobě koreferenčních řetězců. Tektogramatická rovina rovněž umožňuje 

zachycení některých výrazů, které bývají v povrchové formě vět často vypuštěny. 

Z pohledu koreference je to důležité zejména pro nevyjádřené podměty, které jsou 

v češtině velmi častým jevem. 

Pro převod koreference z dokumentu PDT do stylu UD nám postačí pouze 

soubory slovní a tektogramatické roviny. Zatímco ze slovní roviny sestavíme čistý 

text, který je tímto připraven pro automatickou analýzu pomocí UDPipe (viz 2.2.3), 
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z tektogramatické roviny získáváme informace o koreferenci. U elementu XML 

reprezentujícím nějaký uzel v tektogramatickém stromě se nachází v atributu 

otevíracího tagu řetězcový identifikátor výrazu. Také se v elementu může nacházet 

podelement coref_text nebo coref_gram (rozlišuje se zde tzv. textová 

a gramatická koreference), jehož obsahem je identifikátor výrazu, s nímž ten aktuální 

koreferuje. Tento přístup je mírně zjednodušující, neboť ve skutečnosti mohou 

koreferovat celá slovní spojení (viz obr. 1), ale v PDT se koreference vyznačí jen u 

jejich hlavy. 

Obrázek 3: Tektogramatický strom věty v PDT: 

„Nevšímejte si jich, jsou to blbci,“ řekl mi plynulou angličtinou jeden z přihlížejících. 

Modrá šipka značí koreferenci 

2.1.2 OntoNotes 

Projekt OntoNotes vznikl v roce 2007 díky spolupráci několika univerzit ve 

Spojených státech. Současný korpus OntoNotes 5.0 obsahuje téměř tři miliony slov 

v angličtině, čínštině a arabštině, pocházejících převážně ze zpravodajství a z webu. 

Data v OntoNotes nejsou vůbec anotována podle zásad závislostní lingvistiky, nýbrž 

jsou reprezentována složkovými stromy. Je v nich však navíc vyznačena koreference. 

Ta je na rozdíl od PDT vyznačená pomocí koreferenčních klastrů. V OntoNotes 

bohužel není anotována koreference vztažných zájmen. Také zde neexistují umělé 

uzly pro vypuštěná zájmena. Nicméně to v angličtině nepůsobí tolik potíží, neboť 

v tomto jazyce je většinou potřeba, aby byl podmět věty vyjádřen. 
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Texty v OntoNotes jsou uloženy v několika typech souborů. Pro naše účely 

nám však postačí soubory s příponou .onf, z nichž lze snadno vyčíst jak čistou 

podobu vět, tak koreferenci. Text je rozdělen na několik sekcí (ty nemusejí spolu 

vůbec souviset), sekce na věty. Na začátku záznamu každé věty je pod nadpisem 

Plain sentence její čistě textová podoba bez jakýchkoliv značek. Dále 

v záznamu se pod titulkem Coreference chains nachází seznam slov ve větě 

opatřených řetězcovými identifikátory. Na konci každé sekce je seznam klastrů, kde 

je pro každý klastr uveden seznam identifikátorů zahrnutých koreferentů. Oproti 

PDT není koreference vyznačena u jednotlivých slov, nýbrž často u víceslovných 

výrazů, které jsou listy určitého podstromu ve složkovém stromě. V řeči závislostní 

lingvistiky bychom řekli, že do koreferentu je zahrnuta nejen hlava celého 

koreferujícího výrazu jako v PDT, nýbrž i všechno, co ji rozvíjí. Složkové stromy 

jsou projektivní, takže listy každého podstromu tvoří v povrchové reprezentaci věty 

souvislý interval slov. Identifikátor koreferentu v záznamu klastru pak sestává 

z  čísla věty a čísla prvního a posledního slova koreferujícího intervalu. 
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# sent_id = 1 

# text = Král by dal žebrákovi chleba, kdyby ho o něj požádal. 

1 Král král NOUN _ 

Animacy=Anim| 

Case=Nom| 

Gender=Masc| 

Number=Sing| 

Polarity=Pos 

3 nsubj _ Coref=0 

2 by být AUX _ 
Mood=Cnd| 

VerbForm=Fin 
3 aux _ _ 

3 dal dát VERB _ 

Gender=Masc| 

Number=Sing| 

Polarity=Pos| 

Tense=Past| 

VerbForm=Part| 

Voice=Act 

0 root _ _ 

4 žebrákovi žebrák NOUN _ 

Animacy=Anim| 

Case=Dat| 

Gender=Masc| 

Number=Sing| 

Polarity=Pos 

3 obj _ Coref=1 

5 chléb chléb NOUN _ 

Animacy=Inan| 

Case=Acc| 

Gender=Masc| 

Number=Sing| 

Polarity=Pos 

4 nmod _ 
Coref=2| 

SpaceAfter=No 

6 , , PUNCT _ _ 12 punct _ _ 

7-8 kdyby _ _ _ _ _ _ _ _ 

7 když když SCONJ _ _ 12 mark _ _ 

8 by být AUX _ 

Mood=Cnd| 

Person=3| 

VerbForm=Fin 

12 aux _ _ 

9 ho on PRON _ 

Case=Acc| 

Gender=Masc,Neut| 

Number=Sing| 

Person=3| 

PronType=Prs| 

Variant=Short 

12 obj _ Coref=0 

10 o o ADP _ 
AdpType=Prep| 

Case=Acc 
11 case _ _ 

11 něj on PRON _ 

Case=Acc| 

Gender=Masc,Neut| 

Number=Sing| 

Person=3| 

PrepCase=Pre| 

PronType=Prs 

12 iobj _ Coref=2 

12 požádal požádat VERB _ 

Aspect=Perf| 

Gender=Masc| 

Number=Sing| 

Polarity=Pos| 

Tense=Past| 

VerbForm=Part| 

Voice=Act 

3 advcl _ 
DropCoref=1| 

SpaceAfter=No 

13 . . PUNCT _ _ 3 punct _ SpaceAfter=No 

Obrázek 4: Ukázka formátu CoNLL-U, včetně víceslovného tokenu (kdyby, 7-8) 

Zvýrazněné části v posledním sloupci anotace nejsou součástí původního formátu 

CoNLL-U, nýbrž nově navrženého zápisu koreference, popsaného v oddíle 3.1.3 
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2.2 Nástroje pro Universal Dependencies 

Pro práci s UD byla vyvinuta řada nástrojů. Analyzovaná data se ukládají ve 

formátu CoNLL-U. Pro snadné procházení a modifikace závislostních stromů je 

k dispozici rozhraní Udapi. Automatickou morfologickou a syntaktickou analýzu 

textu má zase na starosti nástroj UDPipe. 

2.2.1 Formát CoNLL-U 

Pro anotaci věty podle principů UD se používá formát CoNLL-U (viz ukázku 

na obr. 4), který je pro potřeby UD přizpůsoben [3]. Soubor v tomto formátu (tj. 

s příponou .conllu) obsahuje tři typy řádků: prázdné řádky sloužící k oddělení vět, 

komentářové řádky (začínající znakem #) a záznamové řádky. Věta se skládá 

z několika za sebou jdoucích záznamových řádků, popisujících jednotlivá slova. 

Každé větě předchází komentářová řádka s identifikátorem věty. Záznam slova je 

rozdělen do deseti sloupců oddělených tabulátorem: 

1) ID – identifikátor výrazu, tj. pořadí ve větě (číslováno od 1) 

2) FORM – výraz ve tvaru, v němž se nachází ve větě 

3) LEMMA – základní tvar výrazu 

4) UPOSTAG – univerzální slovní druh, definovaný v UD 

5) XPOSTAG – specifický slovní druh pro příslušný jazyk 

6) FEATS – seznam vlastností daného výrazu, definovaných v UD 

i specifických pro daný jazyk (gramatické kategorie nebo typ zájmena) 

7) HEAD – identifikátor řídicího členu 

8) DEPREL – typ závislosti na řídicím členu, definovaný v UD 

9) DEPS – seznam sekundárních závislostí na jiných větných členech 

10) MISC – další poznámky 

 

Pokud je některý výraz staženým tvarem více slov, je na ně ve formátu 

CoNLL-U rozdělen. V souboru existuje jednak záznam celého staženého tvaru, který 

má místo jednoho vlastního identifikátoru interval identifikátorů výrazů, na které byl 

rozložen, jednak záznam každého z nich samostatně. Příkladem může být např. české 

slovo „kdyby“, které se rozloží na dvojici‚ „když“ a „by“ (viz rovněž obr. 4). 
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2.2.2 Rozhraní Udapi 

Pro snadnou práci s daty anotovanými podle UD bylo na Ústavu formální 

a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze vyvinuto přehledné rozhraní Udapi [4]. 

Existuje několik verzí tohoto rozhraní podle programovacího jazyka, nejpoužívanější 

je rozhraní pro Python (dalšími jazyky Udapi jsou Perl a Java). Vstupní soubor je 

zpracován do datové struktury, která obsahuje objekty typů Document (dokument), 

Bundle (svazek), Root (kořen) a Node (uzel). Každý uzel reprezentuje jeden výraz 

v textu, resp. záznamovou řádku při použití CoNLL-U. Věta je tvořena stromem 

těchto uzlů, který odpovídá její skutečné závislostní struktuře. Uzel má metody pro 

snadný přístup ke všem potřebným datům, např. ke gramatickým vlastnostem výrazu, 

jeho synům (children), rodiči (parent) nebo pořadí ve větě. Umožňuje také 

snadno všechna data měnit. 

Kořen reprezentuje navenek celý větný strom. Je zvláštním typem uzlu, tedy 

může být rodičem pro některé uzly ve větě. Zároveň však navíc poskytuje seznam 

potomků (descendants) všech uzlů ve větě, díky němuž je lze lineárně procházet 

bez ohledu na strukturu stromu. 

Pokud je ve větě přítomen nějaký víceslovný výraz, je reprezentován 

objektem MWT (z angl. multi-word token), uloženém v kořeni, v seznamu mwts. 

Tento objekt si uchovává ukazatele na uzly, které mu náleží, a rovněž i každý uzel 

má atribut mwt, který je buď None (bez hodnoty) nebo obsahuje ukazatel právě na 

příslušný objekt MWT. 

Kořeny jsou dále uloženy ve svazcích, přesněji v seznamu trees. Svazky 

sdružují několik souvisejících vět a nacházejí využití např. v paralelních korpusech, 

kde jeden svazek obsahuje několik týchž vět, pokaždé však v jiném jazyce. V našem 

případě ale každý svazek obsahuje pouze jedinou větu, reprezentovanou jejím 

kořenem. Nejvyšší úroveň pak představuje dokument, který má v atributu bundles 

uloženy všechny svazky, které mu náleží. 

Udapi je navrženo striktně modulárně – jednotlivé části jsou ošetřeny vždy 

v samostatných třídách, které mezi sebou komunikují pomocí intuitivního rozhraní. 

Nejmenší jednotkou pro zpracování dokumentu je třída Block (blok). Ta mimo jiné 

obsahuje metody pro zpracování jednotlivých částí dokumentu, jmenovitě 

process_document, process_bundle, process_tree 

a process_node. Implicitně každá z nich (kromě poslední) volá na vnořených 
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objektech další zpracování na nižší úrovni. Preferovaným způsobem používání Udapi 

je podědit od bloku novou třídu, která přetíží některé z uvedených metod. V Udapi 

jsou potomky bloku také třídy pro čtení a zápis souborů CoNLL-U a blok pro čtení 

čistého textu po větách. Tento blok vyžaduje, aby byla každá věta na samostatném 

řádku. Zpracování dokumentu pak probíhá postupnou aplikací několika bloků. 

Typicky se použije nejprve blok pro načtení ze vstupního souboru. Poté se dokument 

předá blokům ošetřujícím vlastní zpracování nebo transformace. Nakonec se 

změněný dokument pomocí bloku pro zápis uloží do výstupního souboru. 

2.2.3 UDPipe 

UDPipe [5] je nástroj pro automatický větný rozbor morfologie a syntaxe. 

Přijímá na vstupu čistý text, provede tokenizaci a morfologickou i syntaktickou 

analýzu a na výstup vrací soubor CoNLL-U, v němž je zadaný text označkován 

podle zásad UD. Nástroj UDPipe byl rovněž vyvinut na Ústavu formální 

a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze. Vznikl spojením několika samostatných 

nástrojů (Parsito, MorphoDiTa…). Funguje převážně na principu hlubokého 

strojového učení. V současné době je schopen provést analýzu textu v přibližně 50 

jazycích. Při použití je nutné vždy upřesnit jazykový model, který má být pro 

analýzu použit. Nástroj UDPipe je také zabudován do rozhraní Udapi jako jeden 

z bloků. 
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3 Analýza 

3.1 Anotace koreference v Universal Dependencies 

V souladu s prvním cílem práce (viz 1.3) je zapotřebí navrhnout způsob, jak 

by bylo možné v UD anotovat koreferenci. K tomu se v různých teoriích a korpusech 

používají odlišné přístupy (srv. PDT a OntoNotes v předchozí kapitole). Proto je 

třeba nejprve vybrat nejvhodnější z nich a poté navrhnout konkrétní způsob zápisu 

informace o koreferenci do formátu CoNLL-U. 

3.1.1 Přístupy k anotaci koreference 

Na koreferující výrazy je obecně možné pohlížet dvěma základními způsoby. 

Jeden z nich vnímá text jako posloupnost slov, přičemž koreferenty v ní tvoří 

vybranou podposloupnost, které se říká koreferenční řetězec. Aby byl řetězec 

jednoznačně určen, stačí, když si každý jeho prvek nějakým způsobem „pamatuje“ 

svého předchůdce. Nicméně je možné odkazovat i směrem dopředu (např. pro 

případy katafor). Tento způsob se používá např. v PDT (viz 2.1.1). Jiným přístupem 

je dívat se na text jako na množinu slov, v níž koreferenty tvoří podmnožinu, kterou 

budeme nazývat koreferenční klastr. V tomto případě se nabízí každému takovému 

klastru přiřadit jednoznačný symbol, který bude vyznačen u všech koreferentů 

obsažených v klastru. Koreference pomocí klastrů je anotována např. v korpusu 

OntoNotes (viz 2.1.2). 

Koreferenční řetězce mají výhodu v poskytnutí přímého odkazu na předchozí 

koreferent, takže není nutné v textu dohledávat nejbližší výraz se stejným symbolem. 

Lépe vystihují syntaktickou stránku věci, tedy že referenční funkci má zájmeno, 

které odkazuje k nějakému jménu, nikoliv naopak. Ještě výstižnější budou, když 

povolíme kataforické odkazování nebo složitější struktury odkazování než lineární 

řetězce. 

Klastry mají nevýhodu v tom, že nezachovávají vztahy odkazování mezi 

jednotlivými koreferenty. Např. že zájmeno odkazuje k jednomu konkrétnímu výrazu 

v textu, nikoli ke všem koreferentům ve svém klastru, byť i s nimi sdílí stejný 

referent ve světě. Na druhou stranu velmi dobře vystihují sémantickou realitu: pokud 

je referentem několika výrazů tentýž objekt ve světě, jsou opatřeny identickým 

symbolem. Snadno se pak pro jakékoliv dva výrazy v textu pozná, zda koreferují: 
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stačí porovnat příslušný symbol. V neposlední řadě je tento způsob jednodušší 

a používanější. 

Po zvážení uvedených argumentů jsem se rozhodl pro použití koreferenčních 

klastrů. Zohlednil jsem přitom také použitý princip evaluace automatického 

rozpoznávání (viz 3.5.3), pro nějž bude tato varianta výhodnější. 

3.1.2 Vypuštěná zájmena 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat vypuštěným zájmenům v roli 

(nevyjádřeného) podmětu. V některých jazycích nebývá vůbec zvykem zájmena 

vypouštět, v jiných se tak děje zcela běžně. Proto je nutné se rozhodnout, zda 

budeme koreferenci těchto výpustek značit, případně jak. 

Pokud by se tyto případy nechaly bez povšimnutí, přišli bychom o velké 

množství informací, zejména pak ve srovnání s jazyky, které zájmena obvykle 

nevypouštějí. V některých korpusech se tento problém řeší přidáním umělých uzlů, 

tedy takových, které nemají v čistém textu žádný odpovídající výraz. Nicméně v UD 

platí vzájemná jednoznačnost mezi tokeny v textu a uzly ve stromě, takže každý 

token odpovídá právě jednomu uzlu a naopak. Přidávání umělých uzlů by nejen 

velmi ztížilo zpracování vět, ale šlo by přímo proti principu celého projektu (v nové 

verzi UD je již sice možnost používat umělé uzly, ale pouze pro elidované přísudky, 

nikoliv podměty). Proto se jako vhodnější řešení jeví značit koreferenci 

nevyjádřených podmětů u jejich řídicího členu, tedy typicky u slovesa v přísudku. 

3.1.3 Návrh anotace koreference v CoNLL-U 

Podíváme-li se na význam jednotlivých sloupců v CoNLL-U (viz 2.2.1), 

vidíme, že první dva popisují povrchovou podobu slova (jeho podobu a pořadí ve 

větě), další čtyři jeho morfologické vlastnosti a následující dva syntaktický vztah 

k řídicímu členu. Pro anotaci koreference tedy přicházejí do úvahy pouze poslední 

dva sloupce. Mohli bychom ji značit do devátého sloupce pro sekundární závislosti, 

pokud bychom na ni nahlíželi jako na závislost jednoho koreferentu na druhém. 

Nicméně takový pohled by možná byl nepřesný i u řetězcové reprezentace, natož 

u klastrové. Proto jsem se přiklonil k anotaci koreference až do posledního sloupce, 

určeného pro ostatní informace. 

Jednotlivé položky v desátém sloupci jsou popsány dvojicí atributu 

a hodnoty, oddělených rovnítkem bez mezer. Pro anotaci koreference jsem jako 
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atribut zvolil řetězec Coref. V případě, že chceme anotovat koreferenci 

vypuštěných zájmen, použije se u řídicího slovesa atribut Drop_coref (vypuštěná 

zájmena se v angličtině označují jako dropped). Tímto způsobem však budeme 

anotovat pouze vypuštěné podměty – nedokážeme tak postihnout vypuštěná zájmena 

na pozici jiných větných členů u jazyků, které to umožňují (např. předměty 

v japonštině). Může se tak stát, že nějaké sloveso bude mít oba tyto atributy: první 

samo za sebe, druhý za svůj vypuštěný podmět. Každý koreferenční klastr je 

reprezentován nezáporným celočíselným indexem, který je jako hodnota uveden 

v atributu Coref (či Drop_coref) u každého koreferentu. Je třeba si uvědomit, že 

tento přístup je zjednodušující, neboť neznačí koreferenci u celého slovního spojení, 

nýbrž pouze u jeho hlavy (podobně jako v PDT, odlišně od OntoNotes). Anotace 

koreference je zvýrazněná v ukázce formátu CoNLL-U na obr. 4. 

3.2 Celkový přehled fungování programu 

Vyjma návrhu anotace koreference v UD (cíl 1), popsaného v předchozí 

podkapitole, vedou ostatní cíle této práce (viz 1.3) na implementační úlohy. Součástí 

programu jsou tedy tři samostatné komponenty, které se starají o přepis koreference 

z vybraných korpusů do UD (cíl 2 – viz 3.3), automatické rozpoznávání koreference 

(cíl 3 – viz 3.4) a finální evaluaci (cíl 4 – viz 3.5). V této podkapitole jsou jednotlivé 

části programu a jejich použití stručně popsány. Na konci se nachází zdůvodnění 

výběru programovacího jazyka, ve kterém je program napsán. 

3.2.1 Struktura programu 

První částí je konverze dat o koreferenci z některého dostupného korpusu do 

UD. Data jsou v korpusu uložena nejspíše v nějakém složitějším formátu, proto je 

zapotřebí z nich nejprve vyextrahovat čistý text. Na něj se poté použije nástroj 

UDPipe (viz 2.2.3), který provede morfologickou a syntaktickou analýzu textu 

a výsledky uloží do souboru ve formátu CoNLL-U. Nakonec je potřeba provést 

samotný přepis informací o koreferenci z původních dat do těchto souborů 

CoNLL-U. K tomu se využije způsob anotace navržený v předchozí podkapitole. 

Jelikož data v různých korpusech mohou být uložena v rozdílných formátech, bude 

se tato část pro jednotlivé zahrnuté korpusy lišit. Vstupem jsou tedy soubory 

z korpusu, výstupem pak odpovídající texty anotované podle UD ve formátu 

CoNLL-U s vyznačenou koreferencí. 
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Druhou částí je systém pro rozpoznávání koreference zájmen. Ten využívá 

statistické metody strojového učení (viz 3.4.6). K tomu potřebuje velké množství 

vstupních dat s anotovanou koreferencí a na základě vlastností koreferentů a vztahů 

mezi nimi na těchto datech natrénuje tzv. predikční model. Model si sám vytvoří 

pravidla, podle kterých bude koreferenci určovat. Pak bude schopen rozpoznat 

koreferenci i na datech, se kterými dříve nepřišel do styku. Nakonec je zapotřebí 

zjištěnou koreferenci opět zaznačit do souborů CoNLL-U. Systém má tedy dvě části: 

trénovací a predikční. První spočívá v natrénování modelu na trénovacích datech, 

druhá pak v rozpoznávání koreference na neviděných datech spolu s jejím zápisem. 

Obě komponenty pracují samostatně, ale je možné hned po sobě model pro 

rozpoznávání koreference na jedněch datech natrénovat a na jiných koreferenci 

predikovat. Vstupem jsou pak dvě množiny dat v CoNLL-U: s vyznačenou 

koreferencí pro trénování a bez koreference pro její rozpoznávání. Výstupem jsou 

pak tato druhá data s vyznačenou predikovanou koreferencí. 

Poslední částí celého programu je evaluace popsaného systému. Evaluátor 

dostane na vstupu dva soubory ve formátu CoNLL-U: jeden s přepsanou koreferencí 

z původních dat, kde byla zřejmě vyznačena ručně, druhý s koreferencí automaticky 

rozpoznanou. Evaluátor oba soubory porovná a podle toho, nakolik se informace 

o koreferenci v obou souborech shodují, vyhodnotí kvalitu systému pro její 

rozpoznávání. 

3.2.2 Způsoby použití programu 

Popsané komponenty je možné používat jako zcela samostatné programy. 

Můžeme převést data s anotovanou koreferencí v některém korpusu do CoNLL-U, 

čímž dostaneme korpus v rámci UD, navíc s informacemi o koreferenci. Stejně tak je 

např. možné pomocí evaluátoru vyhodnotit úspěšnost některého jiného systému pro 

rozpoznávání koreference v UD. Evaluátor jednoduše porovnává překryvy 

jednotlivých klastrů nezávisle na predikčním systému, ten pouze se musí držet 

navrženého způsobu anotace koreference. 

Přesto je možné všechny tři části zřetězit a použít jako jeden program, jejich 

rozhraní jsou k tomu uzpůsobena. Existuje několik typických způsobů, jak je možné 

celý program používat. Každý způsob má jiný účel a také jiné vstupy a výstupy. 
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Trénovací použití 

Jednou z možností je použít program na natrénování modelu strojového učení 

pro rozpoznávání koreference na datech z korpusu. V takové situaci se na vstupu 

požaduje velké množství textů, v nichž je koreference vyznačena. Z popsaných 

komponent využijeme konverzi dat z korupsu do CoNLL-U (č. 1 na obr. 5), které se 

předají trénovací části systému pro rozpoznávání koreference (č. 2). Výstupem bude 

natrénovaný model, schopný pro texty ve formátu CoNLL-U rozpoznávat 

koreferenci zájmen. 

Testovací použití 

Další způsob použití má za cíl otestovat kvalitu již natrénovaného modelu. 

Vstupem jsou opět data z korpusu, na nichž budeme model testovat, ovšem nyní 

požadujeme na vstupu také samotný model. Data se zpracují stejným postupem jako 

při předchozím způsobu až do podoby formátu CoNLL-U s přidanou koreferencí 

(č. 1 na obr. 5), nyní je ale důležité si ponechat i data v tomto formátu bez 

koreference. Na těchto datech se pomocí predikčního modelu určí koreference 

a zapíše se do nich (č. 3). V této chvíli máme dvě skupiny CoNLL-U souborů, obě 

s anotovanou koreferencí, ovšem jednou díky přepisu z původních dat, podruhé díky 

predikci testovaného modelu. Nakonec se na obě skupiny spustí evaluátor, který 

informace o koreferenci porovná a vyhodnotí jejich shodu (č. 4). Výstupem pak je 

číselná hodnota popisující kvalitu tohoto modelu. 

Spojení trénovacího a testovacího použití 

Je běžné, že se obě použití spojí do jednoho (viz celý obr. 5). V takovém 

případě se vstupní data nejprve rozdělí na trénovací a testovací a proběhne jejich 

konverze do CoNLL-U, ať už s koreferencí nebo bez ní. Potom se na trénovacích 

datech natrénuje model, který se rovnou na testovacích datech otestuje a vyhodnotí. 

Díky tomu je možné postupně zlepšovat trénování. 
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Obrázek 5: Průběh trénovacího a testovacího použití programu 
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Aplikační použití 

Jiným způsobem použití programu je praktická aplikace na data, jejichž 

koreferenci neznáme. Typicky půjde na vstupu rovnou o čistý text, nicméně jistě lze 

opět na text převést i data v nějakém korpusu bez vyznačené koreference. Dále 

potřebujeme na vstupu natrénovaný predikční model. Text je pomocí UDPipe 

analyzován do formátu CoNLL-U (č. 1 na obr. 6). Poté následuje predikce pomocí 

natrénovaného modelu a její zápis do dat (č. 2). Na rozdíl od testovacího použití se 

však neprovádí žádná evaluace a výstupem jsou samotné soubory ve formátu 

CoNLL-U s anotovanou koreferencí. Tento případ může nalézt uplatnění také 

u běžného uživatele, kterému jde pouze o samotné určení koreference v textu, aniž 

by se musel zabývat trénováním nebo evaluací. 

 

Obrázek 6: Průběh aplikačního použití programu 

 

3.2.3 Programovací jazyk: Python 

Do části práce popisující celkový pohled na program patří také zmínit výběr 

programovacího jazyka. Pro tuto práci jsem zvolil jazyk Python 3. Důvodů je celá 

řada: Jde o jednoduchý, přehledný a efektivní jazyk, který umožňuje objektově 

orientovaný i procedurální způsob programování. Existuje pro něho velké množství 

kvalitních knihoven a v současnosti nachází stále větší uplatnění právě na poli 

počítačové lingvistiky. Příklady mohou být rozhraní Udapi (viz 2.2.2) nebo knihovna 

pro strojové učení scikit-learn (viz [8]), které v programu využívám. 

3.3 Převod dat o koreferenci do UD 

První částí implementovaného programu je převod anotace koreference 

z vybraných jazykových korpusů do UD a jejich zápis navrženým způsobem (viz 

3.1.3). K tomuto účelu jsem zvolil korpusy PDT (viz 2.1.1) a OntoNotes (viz 2.1.2). 
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3.3.1 Struktura převodu 

Postup konverze (průběžně viz obr. 7) dat se pro oba korpusy sice mírně liší, 

nicméně základní struktura zůstává táž. Data jsou v korpusech uložena v jim 

vlastních formátech, UDPipe však požaduje na vstupu čistý text. Prvním úkolem je 

proto konverze dat z formátu v korpusech na čistý text (č. 1 na obr. 7), který bude 

předán UDPipe k analýze (č. 2). Výstupem UDPipe je kompletně označkovaný text 

ve formátu CoNLL-U, ovšem bez koreference. 

Mohlo by se zdát neefektivní zahazovat veškerý větný rozbor obsažený 

v korpusech a extrahovat pouze text, který bude v UDPipe opět analyzován. Ve 

skutečnosti je však toto řešení mnohem jednodušší, neboť každý korpus je anotován 

podle zcela jiných zásad (v případě OntoNotes se dokonce vůbec nejedná 

o závislostní korpus), takže převod do UD by byl velmi obtížný. Použití původní 

anotace morfologie a syntaxe by bylo dokonce kontraproduktivní, jelikož při použití 

systému pro rozpoznávání koreference (viz 3.4) na neznámých datech očekáváme na 

vstupu pouze čistý text, takže pro natrénování modelu je žádoucí se původní anotace 

zbavit, abychom při trénování byli ve stejné pozici jako při aplikaci. 

Hlavním úkolem poté, co UDPipe vrátí anotovaný text v souboru CoNLL-U, 

je přepsat do něho informace o koreferenci z dat v korpusu. Postup tohoto přepisu 

koreference je složitější: Nejprve se vytvoří párování mezi výrazy v původním 

souboru a souboru CoNLL-U tak, aby bylo možné převést ideálně každé slovo 

v původních datech, reprezentované nějakým identifikátorem unikátním v rámci 

souboru, na slovo v CoNLL-U, představované uzlem z rozhraní Udapi (č. 3). Potom 

je zapotřebí z původních dat vyčíst informace o koreferenci (č. 4). Reprezentace 

těchto informací je sice pro oba korpusy odlišná, ale jednotlivé koreferenty jsou vždy 

popsány pomocí stejných identifikátorů jako všechna slova v korpusu. Poté následuje 

překlad těchto identifikátorů na uzly z rozhraní Udapi pomocí sestaveného párování 

(č. 5). Tím dostaneme informace o koreferenci jednotlivých uzlů v dokumentu 

Udapi. V souladu s navrženým způsobem anotace bude koreference vypuštěných 

zájmen v podmětu zaznačena u jejich řídicího slovesa. Posledním krokem je pak 

zápis koreference do souboru CoNLL-U z výstupu UDPipe na řádky odpovídající 

příslušným koreferujícím uzlům (č. 6). 
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Obrázek 7: Struktura převodu koreference do UD 
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3.3.2 Potíže s rozdílnými anotačními pravidly 

Při navrhování lingvistické teorie či způsobu anotace můžeme narazit na 

několik případů, které nemají intuitivní přímočaré řešení, takže je různá anotační 

schémata řeší odlišně. Příkladem mohou být předložky – mají záviset na jméně nebo 

jej řídit? Stejně tak je obtížné se rozhodnout v případě koordinace, pro niž se používá 

mnoho schémat: koordinované členy mohou být řízeny spojkou nebo všechny 

prvním členem (kromě něho samotného), mohou také tvořit řetězec anebo mohou 

záviset všechny přímo na řídicím členu celé koordinované struktury [2]. Nesoulad 

zvolených rozhodnutí anotace v korpusu a v UD by mohl působit potíže při přepisu 

koreference do UD. 

Konkrétně v PDT jsou předložky řídicím členem, zatímco v UD je tomu 

naopak. Pro přepis koreference to ale důsledky nemá, neboť v PDT předložky nikdy 

s ničím nekoreferují. Koreference je značena u jejich závislého jména, takže v UD 

bude správně koreferentem opět jméno, ale jako řídicí člen. V případě koordinace je 

však situace horší. PDT ji řeší tak, že všechny koordinované členy jsou řízeny 

spojkou. Pokud je koreferentem celá koordinovaná struktura, vyznačí se koreference 

právě k této spojce. V UD se ale používá jiný způsob: hlavou struktury je první 

koordinovaný člen a ostatní na něm závisejí. Samotná spojka pak navíc závisí na 

následujícím (typicky posledním) členu. Koreference těchto koordinovaných struktur 

by po přepisu byla v UD značena zcela nesmyslně k asémantickému vnoučeti 

řídicího členu struktury. Tato situace by se na první pohled dala snadno napravit: 

koreferenci spojek bychom při přepisu přeznačili k jejich dědečkům. V tomto 

případě by ale mohly vznikat kolize, kdyby měl řídicí člen koordinované struktury 

anotovanou ještě vlastní koreferenci. Nakonec toto řešení implementováno nebylo 

a koreference anotovaná u spojek byla ponechána. Jelikož se ale spojky nevybírají 

mezi kandidáty na koreferenci (viz 4.2.1), zůstávají všechny případy koreference 

koordinované struktury nerozpoznány. 

Lze snadno nahlédnout, že v OntoNotes problémy s předložkami rovněž 

nenastávají: koreference je vyznačena u celé skupiny slov, z níž se při konverzi 

vybere řídicí člen, což bude jméno. Problémy s překrývající se koreferencí 

u koordinace (a nejen u ní) tu však nastávají také. Zde se to řeší jednoduše – kdyby 

se měla k nějakému výrazu zapsat druhá koreference, zápis se neprovede. 
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3.4 Systém pro rozpoznávání koreference zájmen 

Zřejmě hlavní častí programu je systém, který pro zájmena v zadaném textu 

určí výrazy, s nimiž koreferují, a tuto informaci zapíše navrženým způsobem (viz 

3.1.3) ve stylu UD. Je proto zapotřebí pečlivě zvolit způsob, kterým se bude 

koreference detekovat. Navíc uvidíme, že ne u všech zájmen má tato úloha smysl. 

Nakonec je třeba mít na paměti, že kromě požadavku na úspěšnost tohoto systému 

hrají roli také požadavky na jazykovou nezávislost, elegantní a modulární návrh 

využívající rozhraní Udapi pro práci s daty podle UD, potažmo také na časovou 

a paměťovou náročnost. 

3.4.1 Koreference různých druhů zájmen 

Určit, že dva výrazy koreferují, vyžaduje netriviální znalost jejich 

sémantického významu a okolní reality. Např. koreferenci výrazů „Berlín“ a „hlavní 

město Německa“ nelze v žádném případě určit na základě morfologického 

a syntaktického rozboru věty. U zájmen je ale situace značně jednodušší. Nemají 

totiž vlastní sémantický význam – ten je dodán až právě koreferencí s jinými výrazy 

v textu, takže by ji mělo být možné do jisté míry vypozorovat i bez znalosti reálií. 

Ovšem ne u všech druhů zájmen má smysl hledat koreferenty. Tázací 

zájmena (kdo, co, who, what…) sice nejspíš k něčemu odkazují, ale v dané chvíli je 

právě jejich reference předmětem rozmluvy (byť později v textu se na otázku může 

dostat odpovědi, samotné zájmeno s ní nekoreferuje). Neurčitá zájmena (někdo, 

něco, somebody, something…) mají zřejmě také neznámý koreferent. Podobně asi 

nelze vyčíst koreferenty ani u všeobecných zájmen (všichni, všechno, everybody, 

everything…) a nakonec záporná zájmena ze své podstaty k ničemu neodkazují 

(nikdo, nic, nobody, nothing…). 

Předmětem našeho zkoumání budou tedy zájmena osobní (já, ty, I, you…), 

přivlastňovací (můj, tvůj, my, your…), zvratná (si, sebe, -self…), ukazovací (tento, 

tamten, this, that…) a vztažná (jenž, který, who, which, that…), která mají ovšem 

často (alespoň v případě češtiny a angličtiny) shodné tvary s tázacími zájmeny. 

V neposlední řadě je třeba pamatovat na vypuštěná zájmena (viz 3.1.2), která budou 

v práci vyžadovat zvláštní ošetření. Dodejme, že tyto skupiny netvoří disjunktní 

množiny, např. mohou existovat přivlastňovací zvratná zájmena (svůj) nebo 
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v závislosti na lingvistické teorii se může některá skupina považovat za specifickou 

podskupinu jiné. 

3.4.2 Princip rozpoznávání koreference: strojové učení 

Mým původním záměrem bylo koreferenci rozpoznávat na základě 

gramatických pravidel, která v přirozeném jazyce platí. S tímto řešením by se však 

pojila řada problémů. Jednak dosahuje tento přístup v dnešní době v řadě úloh již 

horších výsledků než např. statistické metody strojového učení. Možná však by 

vzhledem k cílům této práce byla závažnějším problémem jazyková závislost takto 

navrženého systému. V různých jazycích mohou totiž platit odlišná pravidla pro 

koreferenci zájmen. Z těchto důvodů jsem se rozhodl pro využití metod strojového 

učení. 

Výhodou tohoto přístupu je velká jazyková univerzálnost za předpokladu, že 

systém natrénuje rozpoznávací model na dostatečně velkém vzorku textu daného 

jazyka. Pravidla pro určení koreference si tedy systém vytvoří během učení sám 

a mohou se lišit pro každý jazyk. Kromě toho je strojové učení robustnější vůči 

chybám v automatické analýze pomocí UDPipe. 

Výběr konkrétní metody (viz 3.4.6) strojového učení není v této práci 

stěžejní, byť použití různých metod vede k odlišným výsledkům. Žádná metoda se 

však neučí přímo z dat CoNLL-U, nýbrž vyžaduje data v určité upravené podobě. 

Naším cílem totiž je najít k určitému zájmenu koreferent. Tedy pro zadané zájmeno 

a jiný výraz v textu budeme od systému očekávat odpověď, zda spolu koreferují, či 

nikoliv. Proto je nutné i při trénování modelu zadávat zájmeno a kandidáta na 

koreferenci, k nimž připojíme informaci o cílové hodnotě. Samozřejmě není nutné 

brát jako kandidáty všechna slova, stačí pouze ta, která mají opravdu šanci se 

zájmenem koreferovat. Zároveň je potřeba určit, v jak širokém okolí budeme 

kandidáty hledat (viz 3.4.4). 

Aby si ale model mohl vytvořit potřebná pravidla, podle kterých se bude 

rozhodovat, je zapotřebí mu pro každou tuto dvojici zadat řadu příznaků popisujících 

vlastnosti obou výrazů a jejich vzájemný vztah. Tato řada se nazývá 

příznakový vektor. Bezprostřední trénovací data tak mají podobu souboru s velkým 

množstvím příznakových vektorů. Na jejich základě si pak model sám určí pravidla 

pro rozpoznávání koreference pro zadanou dvojici zájmena a vhodného kandidáta. 
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Natrénovaný model se potom použije obdobným způsobem. Z dat ve formátu 

CoNLL-U bez vyznačené koreference vybereme dvojice zájmen a kandidátů 

a každou dvojici popíšeme příznakovým vektorem. Avšak tentokrát příznakové 

vektory nebudou obsahovat cílovou hodnotu. Tu právě pro každou dvojici předpoví 

až sám model na základě příznaků v jejím vektoru a pravidel, které si při trénování 

vytvořil. 

3.4.3 Struktura systému 

Kvůli povaze fungování strojového učení má i tento systém dvě hlavní části, 

trénovací a predikční, které je možné používat zcela samostatně. Vstupem trénovací 

části (viz obr. 8) jsou data ve formátu CoNLL-U s vyznačenou koreferencí. Z nich se 

vyberou dvojice zájmen a kandidátů na koreferenci a vytvoří příznakové vektory 

(č. 1), na kterých se provede trénování (č. 2). Výstupem je natrénovaný model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obrázek 8: Struktura trénovací části systému Obrázek 9: Struktura predikční části systému 
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Vstupem predikční části (viz obr. 9) jsou pak data v CoNLL-U bez anotované 

koreference spolu s natrénovaným modelem. Obdobným způsobem se provede 

selekce kandidátů a příznaků (č. 1), podle kterých natrénovaný model určí jednotlivé 

koreferenty (č. 2). Na závěr je potřeba z koreference dvojic zájmena a kandidáta 

vytvořit koreferenční klastry a zaznačit je do dat k odpovídajícím výrazům (č. 3). 

Výstupem této části jsou tedy data v CoNLL-U s vyznačenou predikovanou 

koreferencí. 

Jelikož je pro trénování i predikci potřeba vybírat kandidáty i příznaky podle 

stejných kritérií (s výjimkou cílové hodnoty), je možné, aby byla komponenta 

ošetřující tuto selekci společná pro obě části. 

V jazyce budou zřejmě existovat rozdílná pravidla pro nalezení koreferentů 

u odlišných typů zájmen (viz 3.4.1). Proto je rozumné mít pro každý typ vlastní 

predikční model. Ten se pak natrénuje přesně pro potřeby daného typu, čímž se zvýší 

jeho úspěšnost. Můžeme však jít ještě dál: pro jednotlivé typy zájmen je možné 

cíleně vybírat také odlišné kandidáty a příznaky. Nicméně řada vlastností je společná 

pro všechna zájmena, proto je ve své konečné podobě v programu část pro výběr 

příznaků společná pro všechny typy zájmen a specifická pro každý typ zvlášť. Při 

trénovaní i predikci se pak spustí postupně za sebou všechny moduly pro jednotlivé 

typy zájmen. 

Zbývá určit, pro které typy zájmen vyčleníme samostatný modul. Z návrhu 

zájmenných typů v UD (viz [3]) vidíme, že se zde v atributu zájmenného typu 

(PronType) rozlišují jako hodnoty pouze vztažná (Rel), ukazovací (Dem) a osobní 

(Prs) zájmena, zatímco zvratnost (Reflex) a přivlastnění (Poss) tvoří 

samostatnou binární (tj. ano/ne) kategorii. Tím je umožněno, že může být zájmeno 

např. osobní a zvratné zároveň. V souladu s tímto rozdělením v UD jsem se rozhodl 

vytvořit tři zájmenné moduly pro vztažná, ukazovací a osobní zájmena, nikoliv však 

pro zvratná a přivlastňovací. K nim jsem přidal ještě další pro vypuštěná osobní 

zájmena v podmětu, zejména kvůli technickým odlišnostem. Dohromady tedy 

budeme pracovat se čtyřmi moduly pro jednotlivé typy zájmen. 
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3.4.4 Výběr zájmen a kandidátů 

Výběr zájmena je pro první tři typy (vztažná, ukazovací, osobní) stejný: musí 

jít o token se slovním druhem zájmena či determinantu (někdy také determinátoru 

v angl. determiner – slovní druh, který se v tradiční české gramatice nerozlišuje; 

používá se pro zájmena s atributivním významem), který má navíc v atributu 

zájmenného typu uvedenu odpovídající hodnotu. Jinak je tomu u vypuštěných 

zájmen, kdy z jejich povahy musí jít o sloveso (koreferenci totiž značíme u něj – viz 

3.1.3). Konkrétně je žádoucí, aby šlo o finitní sloveso bez vyjádřeného podmětu. 

U výběru kandidátů požadujeme, aby šlo o podstatná jména, zájmena či 

determinanty, někdy také o vlastní jména, číslovky či slovesa (zájmena často 

odkazují k celé předchozí větě nebo k její části; koreference se pak vyznačí u slovesa 

v kořeni věty). Konkrétní volba možných slovních druhů byla určena 

experimentálně. 

K výběru kandidátů se také váže okruh vět, v němž je budeme hledat. Určitě 

by mělo jít o aktuální větu. Dále jsou sem zahrnuty také tři předchozí věty. Přestože 

přítomnost koreferentu dříve než jednu vět zpět není tak obvyklá, při testování se 

ukázaly výsledky této varianty o trochu lepší. Do okruhu nakonec nebyla zahrnuta 

následující věta: přestože katafory se v textu poskromnu vyskytují, téměř výhradně 

směřují do téže věty. 

3.4.5 Výběr příznaků 

Správný výběr příznaků pro zadanou dvojici zájmena a kandidáta na 

koreferenci je důležitým prvkem pro úspěšnost systému. Skládá se ze společné části 

pro všechny typy zájmen a ze specifické pro každý typ zvlášť. Společné jsou tyto: 

 binární informace o tom, zda jsou oba výrazy ve stejné větě 

 6 celočíselných hodnot popisujících různé vzdálenosti: povrchovou 

vzdálenost (slov nebo vět), hloubky obou výrazů v závislostním stromě 

a jejich rozdíl, hloubka minimálního společného podstromu a délka cesty 

mezi těmito výrazy 

 47 binárních příznaků, které udávají, zda je kandidát před zájmenem nebo 

popisují shodu obou výrazů na vybrané gramatické kategorie nebo 

přítomnost konkrétních hodnot u slovního druhu, závislostní relace 

a vybraných gramatických vlastností obou výrazů 
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Příznaky specifické pro jednotlivé druhy zájmen jsou tyto: 

 vztažná zájmena (1 příznak) – pouze vztah, zda je uzel kandidáta 

dědečkem uzlu zájmena; rodičem vztažného zájmena je totiž kořen 

vedlejší věty (typicky sloveso), které rozvíjí právě jméno, k němuž 

vztažné zájmeno odkazuje 

 ukazovací zájmena (3 příznaky) – zda zájmeno odkazuje ke kořeni 

předchozí věty nebo k jejímu slovesnému či jmennému předmětu 

 osobní zájmena (13 příznaků) – shoda a konkrétní hodnoty v dalších 

gramatických kategoriích, případně kombinace shody a vzdálenosti vět 

 vypuštěná zájmena (0 příznaků) – neobsahují specifické příznaky. 

3.4.6 Metoda strojového učení: rozhodovací stromy 

Dalším rozhodnutím, které bylo zapotřebí učinit, je výběr konkrétní metody 

strojového učení pro trénování a predikci. Je to důležité, nakolik se od sebe mohou 

jednotlivé metody lišit v úspěšnosti, nicméně primárním cílem této práce není 

testování různých metod. Přesto zde alespoň ve stručnosti porovnám vyzkoušené 

metody a krátce popíšu princip té zvolené. 

Při vývoji programu bylo na datech testováno a porovnáváno několik metod. 

Patřily mezi ně také lineární a logistická regrese a perceptron. Nicméně lepších 

výsledků než tyto zmíněné dosahovala metoda k-nejbližších sousedů (k-NN – 

z angl. k-nearest neighbours) a rozhodovací stromy. Při testování měly rozhodovací 

stromy vyváženější výsledky pro češtinu a angličtinu, zatímco algoritmus k-NN měl 

lepší výsledky pro češtinu a horší pro angličtinu, s větším rozdílem mezi nimi. Navíc 

natrénovaný model k-NN měl nesrovnatelně větší paměťové nároky (několik GB, 

zatímco u rozhodovacích stromů jde o jednotky až desítky MB). To mě vedlo 

k výslednému rozhodnutí ve prospěch rozhodovacích stromů. 

Základní myšlenka tohoto algoritmu je taková, že při učení algoritmus hledá 

příznak, který by rozdělil příznakové vektory na dvě co nejodlišnější skupiny. 

Chceme tedy, aby nám daný příznak o skupinách co nejvíce vypověděl, což vede na 

použití tzv. entropie. Vágně řečeno jde o míru „neurčitosti“, která v našem případě 

vyjadřuje, nakolik je možné ze znalosti jednoho příznaku vyvodit cílovou hodnotu 

vektoru (volí se příznak s co nejmenší entropií). Na obě skupiny se pak rekurzivně 

aplikuje tentýž postup. Když ve skupině zůstanou pouze vektory se stejnou cílovou 

hodnotou, daná větev se ukončí. Vznikne tak binární strom, kde každý vnitřní uzel 
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reprezentuje dotaz na jeden příznak, každý list pak cílovou hodnotu. Predikce 

probíhá intuitivně: Pro zadaný neznámý příznakový vektor se zjišťuje hodnota 

dotazovaného příznaku a podle odpovědi se určí, kterou větví stromu se bude 

pokračovat. Algoritmus skončí v listu, kterému náleží určitá cílová hodnota, a ta se 

vezme jako predikovaná hodnota pro daný příznakový vektor. 

Dodejme, že strom nemusí být vůbec binární. Zvláště když jsou příznaky 

číselné, je možné se ve vnitřním uzlu rozhodovat mezi konečně mnoha cestami dál 

tak, že číselnou osu rozdělíme do příslušného počtu intervalů a zkoumáme, do 

kterého z nich hodnota zkoumaného příznaku padne. 

3.4.7 Tvorba klastrů 

Predikční model určí pro vybrané dvojice výrazů, zda spolu koreferují. 

V případě detekce jejich koreference ji bude potřeba do souboru CoNLL-U zaznačit. 

Předtím bude ale nutné získané informace o koreferenci dvojic výrazů převést do 

podoby klastrů. 

Je důležité vhodně zvolit způsob tohoto převodu. Můžeme si celou situaci 

představit v podobě grafu, kde jednotlivé výrazy (jako samostatný výraz zde bereme 

i vypuštěná zájmena) jsou vrcholy, mezi nimiž vede hrana, pokud byla pro výrazy 

predikována koreference. 

Jedním řešením by bylo vložit každý koreferent do klastru se všemi dalšími 

koreferenty, s nimiž mu byla rozpoznána koreference. Klastrům by tak odpovídaly 

právě komponenty souvislosti grafu. V případě chybného rozpoznání koreference 

mezi některými výrazy z různých klastrů by tento algoritmus slil velké množství 

výrazů do jednoho klastru. Jiným problémem tohoto přístupu je, že pokud model 

explicitně vyloučí koreferenci dvou výrazů, ale pro oba ji určí s některým třetím 

výrazem, rázem se i první dva octnou v témže klastru. 

Při jiném způsobu řešení by se pro každý zájmenný koreferent vybral ze 

seznamu koreferentů pouze ten nejbližší (tzv. closest-first clustering, viz [9]). To 

často odpovídá realitě a je to robustnější a jednodušší než popisovat složitá pravidla 

pro výběr toho nejlepšího kandidáta. I tak by ale mohly vznikat víceprvkové klastry: 

zájmeno by mohlo být samo označeno jako předmět odkazování jiného zájmena nebo 

by mohla být dvěma zájmenům rozpoznána koreference s týmž kandidátem. 

V každém případě by takto vznikl větší počet menších klastrů. 
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Kvůli uvedeným výhodám a lepším výsledkům při testování během vývoje 

jsem se nakonec rozhodl pro druhý způsob klastrování. 

Nakonec stačí každému klastru přiřadit číslo, které se zapíše ke všem 

obsaženým koreferentům. 

3.5 Evaluace výsledků rozpoznávání koreference 

Poslední částí programu je vyhodnocení úspěšnosti systému pro automatické 

rozpoznávání koreference zájmen, popsaného v předchozí kapitole. Nejprve 

vysvětlím, co vlastně od evaluátoru očekáváme a potom se podíváme na způsob, 

kterým se kvalita systému měří. 

3.5.1 Vstup evaluátoru: zlatá a predikovaná data 

Vstupem evaluační části jsou dvě množiny souborů CoNLL-U: jedna 

obsahující soubory s tzv. zlatými daty, tj. daty s ručně anotovanou koreferencí 

z původních korpusů, které jsme získali přepisem do UD (viz 3.3), druhá se soubory 

s automaticky predikovanou koreferencí, které jsme získali jako výstup systému pro 

její automatické rozpoznávání. 

3.5.2 Výstup evaluátoru: precision, recall, F1 score 

Výstupem by měla být hodnota, z níž lze jednoduše vyčíst kvalitu 

implementovaného systému. Pro evaluaci automatických nástrojů na analýzu textu se 

tradičně používá přístup zvaný precision-recall, jenž počítá rovnou dvě hodnoty, 

které mají větší výpovědní hodnotu než jediná hodnota. Zatímco precision, se 

obvykle překládá z angličtiny do češtiny jako přesnost, u termínu recall se překlady 

různě liší (výtěžnost, úplnost atd.), proto raději zůstanu u anglických termínů. 

Na vstupu máme opět zlatá a predikovaná data; je možné si je představit jako 

množiny určitých prvků (v našem případě výrazů). Úkolem systému bylo označit 

prvky s danou vlastností (v našem případě tedy koreferenty v rámci jednoho klastru). 

Prvky, které tuto vlastnost skutečně mají (ve zlatých datech), se nazývají relevantní, 

ty, které systém jako takové detekoval, jsou označené. Ideální by bylo, kdyby se obě 

množiny zcela shodovaly. Může se ovšem stát, že systém některé relevantní prvky 

neoznačí nebo že naopak označí některé prvky, které danou vlastnost ve skutečnosti 

nemají. Průnik relevantních a označených prvků nazvěme správně označené prvky. 

Hodnota precision se poté spočte jako podíl počtu správně označených a označených 
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prvků a vypovídá o tom, nakolik se systém trefil do relevantních dat, tedy zda 

neoznačoval prvky bez požadované vlastnosti. Hodnota recall se naproti tomu spočte 

jako podíl počtu správně označených a relevantních prvků a značí, nakolik se 

systému povedlo pokrýt všechny prvky s danou vlastností. Obě veličiny nabývají 

hodnot od 0 do 1, neboť dělenec je vždy menší nebo roven děliteli (správně označené 

prvky jsou podmnožinou relevantních i označených). Pro výpočet těchto veličin je 

samozřejmě nutné, aby byl dělitel nenulový, tedy nelze určit precision, pokud systém 

neoznačil žádné prvky, naproti tomu nelze spočíst recall, pokud požadovanou 

vlastnost nesplňoval žádný prvek. Pro názornou ukázku celé situace viz obr. 10. 

Obrázek 10: Ukázka označených a relevantních prvků a výpočtu hodnot precision a recall. 

 

Výsledkem evaluace jsou při použití tohoto principu dvě hodnoty, které se ale 

mohou zásadně lišit. Navíc je velmi lehké dosáhnout vysoké hodnoty jedné za cenu 

nízké hodnoty té druhé: např. pokud označíme všechny prvky, dostaneme recall 

rovný jedné (všechny relevantní jsme pokryli), ale nízkou precision. To vedlo ke 

snaze vyvinout způsob, který by obě hodnoty spojil do jedné a zároveň by měl 

skutečnou vypovídací hodnotu o kvalitě testovaného systému. Nejznámější takovou 

metodou je spočítat tzv. F1 score. Jedná se o harmonický průměr obou výchozích 

hodnot. Spočítá se podle vozrce 
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kde P značí precision a R značí recall. F1 score nabývá hodnoty 1 právě tehdy, když 

precision i recall jsou 1 rovny 1. Naopak když je některá z nich 0, stejné hodnotě se 

rovná i F1 score. 

3.5.3 Evaluační metoda 

Při evaluaci se budeme snažit zjistit, zda je daný výraz ve správném 

koreferenčním klastru. To ale nemusí být tak jednoduché, neboť klastr je určen právě 

svými koreferenty. Např. v případě, že by systém shrnul do jednoho klastru stejný 

počet koreferentů ze dvou odlišných zlatých klastrů, pro které z nich je tento klastr 

„správný“? Nebo pokud bychom chtěli rozhodnout, nakolik některý klastr 

z predikovaných dat odpovídá svému ekvivalentu ve zlatých datech, který klastr 

z predikovaných dat vzít, když koreferenty ze zlatého klastru jsou rozděleny do více 

různých predikovaných klastrů? 

Proto jsem navrhl následující způsob evaluace: Pro každý výraz, který je ve 

zlatých i predikovaných datech v nějakém klastru (tj. s něčím koreferuje), 

posoudíme, nakolik se tyto klastry shodují. Později si ukážeme, jak se zohlední 

koreferenty, které jsou pouze v jedněch datech. Tímto způsobem spočteme precision 

a recall příslušné danému koreferentu. Je dobré zdůraznit, že do velikosti obou 

klastrů ani jejich průniku tento koreferent nezapočteme, neboť ten je správně 

označený triviálně. Jinak by se mohlo např. stát, že v každém klastru koreferuje 

s jedním jiným výrazem, tedy jeho koreference byla určena zcela chybně, přesto však 

by obě měřené veličiny hlásily poloviční úspěšnost. 

Takto získané hodnoty pro každý koreferent se postupně sčítají. Kumulovaná 

hodnota precision se na konci evaluace vydělí počtem výrazů, které jsou 

v predikovaných datech v nějakém klastru (tj. označené koreferenty). Výslednou 

hodnotu recall spočteme analogicky vydělením kumulované hodnoty počtem zlatých 

(tj. relevantních) koreferentů. Nejedná se přesně o průměrnou hodnotu obou veličin, 

neboť jsme nedělili počtem koreferentů, z nichž jsme hodnoty získávali. Do výpočtu 

precision jsou takto zahrnuty i výrazy, které systém chybně označil jako koreferenty 

některého jiného výrazu. Tyto výrazy přispějí do kumulované hodnoty precision 

nulou, nicméně do dělitele se započtou, takže výsledná hodnota bude kvůli nim nižší, 
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což je penalizace za chybné označení. Na druhou stranu při výpočtu hodnoty recall 

se zohledňují také výrazy, které jsou ve zlatých datech v některém koreferenčním 

klastru, avšak systém je za koreferenty neoznačil. Tyto výrazy tedy přispějí nulou do 

kumulované hodnoty recall, ale jedničkou do dělitele. Tím se sníží výsledná hodnota 

recall, což je opět penalizace za neúplné pokrytí. Z obou finálních hodnot precision 

a recall se nakonec jednoduše spočítá F1 score podle výše uvedeného vzorce. 

Pro ilustraci uvedu konkrétní příklad evaluace podle popsané metody. Mějme 

v textu výrazy A, B, C, D, E. Ve zlatých datech je jediný klastr zahrnující 

koreferenty A, B, C, systém však určil klastr s koreferenty A, B, D, E (viz obr. 11). 

Dílčí hodnoty precision (p) a recall (r) pro jednotlivé koreferenty se spočítají 

následovně: 

 A B C D E 

NO 3 3 0 3 3 

NR 2 2 2 0 0 

I 1 1 0 0 0 

p= I / NO 1/2 1/2 _ 0 0 

r = I / NR 1/3 1/3 0 _ _ 

kde NR je počet relevantních koreferentů s daným slovem,  NO počet označených a I 

velikost průniku obou klastrů (počet správně označených). Samotné slovo do těchto 

počtů zahrnuto není. Celkové hodnoty precision (P) a recall (R)jsou pak 

zprůměrovány na 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Ukázka klastrů v příkladu použití evaluační metody 
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4 Implementace 

4.1 Převod dat o koreferenci do UD 

4.1.1 Převod dat obecně 

Konverze dat z korpusů PDT i OntoNotes mají podobnou strukturu, byť 

v konkrétní implementaci mají každá svá specifika. Existují proto obecné třídy, které 

zaštiťují jednotlivé části převodu, od nichž jsou ale poděděny třídy specifické pro 

jednotlivé korpusy. Jednotlivé třídy přesně ošetřující konverzi odpovídají 

komponentám navrženým v oddíle 3.3.1 a celou situaci tudíž můžeme dobře sledovat 

na obr. 7 

Úplně první částí celého programu je převod dat uložených v korpusu na čistý 

text. To má na starosti třída Conv_text_converter (č. 1 na obr. 7). Text je poté 

předán na vstup nástroji UDPipe (č. 2) s příslušným jazykovým modelem, který 

provede morfologickou a syntaktickou analýzu a vrátí soubor CoNLL-U. 

Takto připravené soubory jsou převedeny na dokumenty Udapi a postupně 

zpracovávány objektem Conv_coref, který řídí přepis koreference z původních 

souborů do CoNLL-U. Tato třída je potomkem třídy Block z Udapi a dokumenty 

dostává v parametru přetížené metody process_document. Spouští čtyři fáze 

jejího přepisu: 

 Třída Conv_word_correspondence (č. 3) zajišťuje vytvoření 

párování mezi identifikátory slov v původních datech z korpusu a uzly 

v dokumentu Udapi. Vrací seznam dvojic. 

 Třída Conv_coreference_getter (č. 4) se stará o extrakci 

informací o koreferenci. Jejím výstupem je seznam koreferentů určených 

pomocí identifikátorů používaných v korpusu. 

 Třída Conv_word_converter (č. 5) zabezpečuje překlad informací 

o koreferenci z jejich identifikátorů používaných v korpusu na uzly 

Udapi. Přijímá oba předchozí seznamy a na základě párování nastaví 

koreferentům atributy uzlů, které odpovídají jejich identifikátorům. 

 Třída Conv_coreference_setter (č. 6) dokončuje celý proces 

a získané informace o koreferenci uzlů Udapi zapisuje do jejich atributu 

misc. 
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Všechny čtyři popsané třídy jsou ve skutečnosti prázdné, neboť implementaci 

převodu pro jednotlivé korpusy obsahují od nich odvozené třídy, které přetěžují 

jejich metody. V konstruktoru hlavní třídy, dědící od Conv_coref jsou vytvořeny 

instance těchto potomků a při zpracování dokumentu už jsou volány jednotlivé 

přetížené metody. Níže je uveden podrobnější popis zděděných tříd, pokud je jejich 

činnost složitější než popis uvedený u jejich rodičovských tříd. Zděděné třídy mají 

část názvu Conv nahrazenou za Pdt, resp. Onto, pouze od třídy Conv_coref 

dědí třídy Pdt_coref_conversion a Onto_coref_conversion. 

4.1.2 Párování tokenů 

Párování tokenů probíhá pro oba korpusy velmi podobně, proto ho zde popíšu 

rovněž všeobecně. Nejprve se vytvoří dva seznamy tokenů: jeden pro soubor 

CoNLL-U, druhý pro soubor z korpusu (k tomu viz níže). Tokeny jsou v seznamech 

uloženy v podobě dvojic: u souboru CoNLL-U jde o dvojice uzlu a tvaru (byť ten lze 

vyčíst z uzlu), u korpusového souboru jsou to dvojice identifikátoru v rámci souboru 

a tvaru tokenu. Vlastní párování pak prochází paralelně oba seznamy a kontroluje, 

zda se shodují tvary tokenů. Pokud ano, vytvoří se dvojice korpusového 

identifikátoru a uzlu, která se přidá do výstupního seznamu. Pokud dojde k nějaké 

nesrovnalosti, kdy si tvary neodpovídají, zkouší se v jednom nebo druhém seznamu 

přeskočit část tokenů do určité vzdálenosti, dokud nedojde k opětovnému napasování 

odpovídajících tokenů. Pokud se to nepodaří, problémová dvojice tokenů je 

přeskočena v obou seznamech a zkouší se pokračovat dále. Výstupem je seznam 

dvojic identifikátorů a uzlů. 

4.1.3 Specifika převodu dat z PDT 

Pdt_text_converter 

Objekt prochází soubor se slovní rovinou, vyhledává v něm tagy <token>, 

které obsahují tvary jednotlivých slov, a z těch pak sestavuje text. 

Pdt_word_correspondence 

Tokeny z PDT se získají opět procházením souboru se slovní rovinou. 

Řetězcové identifikátory slov na slovní rovině začínají znakem w. Za touto značkou 

následuje identifikátor souboru v korpusu, a potom čísla odstavce, věty a slova, 

postupně za písmeny p, s, w (viz obr. 12). 
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Pdt_coreference_getter 

V tomto případě se prochází již soubor s tektogramatickou rovinou, v němž 

jsou vyhledávány tagy <coref_gram> nebo <coref_text> pro gramatickou či 

textovou koreferenci. Každý takový tag je podelementem nějakého výrazu. Ty jsou 

ve stromové struktuře, proto se celý soubor prohledává rekurzivně. Každý výraz má 

unikátní řetězcový identifikátor, stejný jako ve slovní rovině, pouze místo prvního 

znaku w obsahuje znak t. Některé z elementů mohou představovat vypuštěná 

zájmena – takové mají jinou podobu identifikátoru (viz obr. 12): místo w před číslem 

slov ve větě (word node) v něm mají a (artificial node). Tyto elementy pochopitelně 

nejsou přítomny v souboru se slovní rovinou, takže nejsou zahrnuty v párování 

řetězcových identifikátorů s uzly. Proto se jejich koreference zaznamená k jejich 

rodičovskému elementu a připojí se informace, že se nejedná o vlastní koreferenci 

tohoto uzlu, nýbrž jeho vypuštěného potomka. Zde může dojít, ke kolizi, kdy jeden 

výraz má několik umělých potomků, kteří koreferují. V tomto případě ponecháme 

jen první zapsaný, ostatní ignorujeme. Pokud má některý výraz vyznačenou 

koreferenci, vytvoří se instance třídy Pdt_coreferent, do níž se vyznačí vlastní 

identifikátor, identifikátor koreferujícího výrazu a informace o tom, zda některý 

z nich nepředstavuje vypuštěné zájmeno. 

Pdt_coreference_setter 

Informace o koreferenci byly do této doby v podobě koreferenčních řetězců: 

každý koreferent si pamatoval odkaz na jiný prvek v řetězci. Nyní je potřeba jim 

přiřadit čísla klastrů. Nejprve se jednostranné odkazy mezi koreferenty změní na 

oboustranné. Potom stačí procházet koreferenty, každému, který dosud nemá klastr, 

přiřadit nové číslo klastru a totéž spustit rekurzivně na všechny jeho koreferenty. Tím 

se toto číslo zapíše i k výrazům, s nimiž ten první neměl zapsanou koreferenci. 

 

w-ln95049-068-p4s12w3 

t-ln95049-068-p4s12w3 

t-ln95049-068-p4s12a1 

Obrázek 12: Ukázky identifikátorů v PDT: identifikátor téhož tokenu na slovní 

a tektogramatické rovině a umělého uzlu na tektogramatické rovině. 
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4.1.4 Specifika převodu dat z OntoNotes 

Onto_text_converter 

Soubory s příponou .onf obsahují čistý text věty vždy pod nadpisem 

Plain sentence. Stačí tedy pouze projít soubor, načíst příslušné řádky 

a výsledek zřetězit. Je třeba dbát jen na to, že věta může být rozdělena na více řádků. 

Onto_word_correspondence 

Slova s identifikátory jsou v souborech .onf popsána na skupině samostatných 

řádků uvedených nadpisem Leaves. V některých případech však tato slova 

neodpovídají slovům v čistě textové podobě věty. Tento nedostatek kompenzuje výše 

uvedený způsob přeskakování nadbytečných tokenů. Identifikátory slov ve větě jsou 

nezáporná celá čísla. Věty sice explicitně číslovány nejsou, nicméně při popisování 

koreference (viz níže) se zjevně předpokládá jejich číslování rovněž pomocí 

nezáporných celých čísel. Identifikátor slova se pak vytvoří jako dvojice čísla věty 

a čísla slova. 

Onto_coreference_getter 

Koreference v souborech .onf je uvedena na konci každé sekce pod hlavičkou 

Coreference chains. Přestože by nadpis mohl naznačovat opak, jedná se 

o koreferenční klastry. Každý klastr začíná nadpisem Chain a uvedením typu 

koreference – v korpusu se jich totiž rozlišuje víc. Nás zajímá pouze identita značená 

(IDENT). Na dalších řádcích je pak výčet koreferentů opatřených řetězcovými 

identifikátory. Připomeňme, že v OntoNotes nejsou jako koreferenty označeny 

jednotlivé tokeny, nýbrž celá koreferující slovní spojení. Jde o úseky textu 

představující listy nějakého podstromu ve složkovém stromě. Jejich řetězcové 

identifikátory pak mají podobu A.B-C, kde A je číslo věty, B číslo prvního slova 

koreferujícího úseku a C číslo posledního, vždy včetně (např. 12.3-7). 

Identifikátory jsou uloženy do pomocného objektu Onto_coreferent a tyto 

koreferenty pak do objektu Onto_cluster. Výstupem je seznam těchto klastrů. 

Onto_word_converter 

K získání pozic slov v koreferenčním celku z řetězce dochází až zde. Pro 

každý koreferent jsou zjištěny identifikátory jeho krajních výrazů a tyto se přeloží na 

uzly Udapi. Všechny uzly v příslušném intervalu by měly tvořit ve větě souvislý 

podstrom. Koreferenci vyznačíme zjednodušeně k hlavě tohoto podstromu. Hledáme 
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tedy uzel ze zadaného intervalu, který je předkem všech ostatních. Pokud žádný 

takový není (např. UDPipe provedla analýzu jinak, než by si autoři OntoNotes 

představovali), tento koreferent vynecháme. 

4.1.5 Přizpůsobení Udapi 

Při implementaci popsaného převodu se vyskytl problém, že nebylo možné 

zjistit jméno souboru CoNLL-U, jenž je aktuálně zpracováván. To je potřeba kvůli 

tomu, že ze souborů se stejným názvem a odlišnou příponou (.w, .t, .onf) je zapotřebí 

číst jednotlivá slova při budování párování a pak zejména informace o koreferenci. 

Bohužel zatím není možné metodě process_document předávat zvenčí žádné 

informace kromě dokumentu ke zpracování. Proto jsem přistoupil k následujícím 

drobným změnám v rozhraní: 

Nejprve blíže popíšu celou situaci před provedením změn: Objekt 

BaseReader, jenž je potomkem třídy Block, má atribut files typu Files, 

který si v jednom ze svých atributů pamatuje v seznamu názvy souborů. Zvýšení 

indexu pro přístup k názvu aktuálně zpracovávaného souboru se děje prostřednictvím 

metody next_filehandle (metoda objektu BaseReader s tímto názvem volá 

stejnojmennou metodu atributu files, která nechá provést inkrementaci indexu). 

Provedené úpravy jsou následující: Třídě Document byl přidán atribut 

filename i s příslušnou nastavovací metodou set_filename. Během 

vykonávání metody process_document objektu BaseReader se tedy zavolá 

na zpracovávaném dokumentu set_filename s odpovídajícím názvem. Toto 

volání je do metody vloženo dvakrát, neboť k volání next_filehandle dochází 

rovněž dvakrát: pro první zpracovávaný soubor zvlášť na jednom místě, pro ostatní 

na jiném. V dalších blocích pak už bude název souboru vždy přes instanci 

dokumentu přístupný. 

Dalším přizpůsobením Udapi byla oprava drobné chyby při hromadném čtení 

souborů. Udapi umožňuje zavolat scénář (posloupnost bloků) na více souborů 

najednou. Jejich názvy je možné zadat jednotlivě přímo při volání v příkazové řádce. 

Metoda string_to_filenames třídy Files nechá celý vstupní řetězec s více 

názvy rozdělit na jednotlivé názvy a vrací seznam názvů souborů. Je ovšem možné 

názvy souborů ke zpracování uložit do samostatného souboru (vždy jeden název na 

řádek), z něhož jsou čteny. Před název tohoto souboru se pak v příkazové řádce 
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uvede zavináč, aby bylo zřejmé, že nejde o samotný soubor ke zpracování, nýbrž že 

pouze obsahuje názvy souborů ke zpracování. Dále je možné i těchto souborů 

s názvy zadat více. V takovém případě je v metodě string_to_filenames 

vytvořen seznam podseznamů, kde každý podseznam obsahuje názvy souborů ke 

zpracování uvedené v jednom ze souborů s názvy. Nicméně metoda 

string_to_filenames má vracet prostý seznam názvů, takže zmíněný 

dvouvrstvý seznam je nutno linearizovat. To se původně nedělo, takže na konec této 

metody byla přidána linearizace tohoto seznamu. 

Všechny změny v souborech Udapi jsou označeny na příslušných řádcích 

komentářem !!! ADDED !!! nebo !!! CHANGED !!!. 

4.2 Systém pro rozpoznávání koreference zájmen 

4.2.1 Výběr kandidátů a příznaků 

Conll_selector (dále jen selector) je třída, která pro zadaný uzel Udapi 

vybírá kandidáty na koreferenci a příznaky pro model strojového učení. Je navržen 

tak, aby jej bylo možné použít jak pro trénování, tak pro predikci. Má společnou část, 

která se vykoná pro všechny typy zájmen. Potom existují odvozené selectory, 

specifické pro jednotlivé typy, které přetěžují některé atributy a metody hlavního 

selectoru, a provádějí selekci v závislosti na konkrétním typu. 

Selector pro zadaný uzel Udapi, zkontroluje v metodě node_filter, zda 

se jedná o zájmeno určitého typu – tato metoda je přetížená specifickými selectory. 

Potom se hledají vhodní kandidáti na koreferenci v aktuální větě a v předchozí větě 

pomocí metody search_candidate_nodes. Pokud mají kandidáti vhodný 

slovní druh (příslušný seznam possible_candidate_upostags se také liší 

podle typu zájmena), přistoupí se k metodě build_feature_vector, která 

sestaví příznakový vektor v podobě seznamu pro tuto dvojici (uzel zájmena a uzel 

kandidáta na koreferenci s ním). Po  vložení všeobecných příznaků se volá metoda 

specific_features, která je přetížená specifickými selectory (popis příznaků 

viz 3.4.5). Na konec vektoru se připojí tvary obou slov, které slouží pouze ke snazší 

orientaci při prohlížení souborů s vypsanými příznakovými vektory, a identifikátory 

slov, které jsou zapotřebí pro zápis informací o koreferenci zpět do souboru 

CoNLL-U, pokud byla rozpoznána. V případě, že je selector použit pro trénování 
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a nikoliv pro predikci, je za specifické příznaky vložena informace o cílové hodnotě 

– zda spolu oba výrazy koreferují nebo ne. 

Většina příznaků má podobu binární pravdivostní hodnoty, několik jich je 

celočíselných (pokud jde o příznaky značící vzdálenosti nebo hloubky ve stromě). 

Specifické selectory pro jednotlivé typy zájmen definují seznamy možných 

slovních druhů pro kandidáty a přetěžují metodu specific_features, která do 

vektoru příznaků přidává příznaky relevantní pro daný typ zájmena. Od každého 

z těchto selectorů je odvozena ještě dvojice dalších, jeden pro trénování, druhý pro 

predikci. Ty pouze přetěžují metodu for_training, která vrací pravdivostní 

hodnotu značící, že selekce příznaků je určena pro trénování, takže je potřeba do 

vektoru zahrnout i cílovou hodnotu. Až tyto třídy jsou reálně používané, ty předchozí 

slouží pouze pro jejich odvození. 

4.2.2 Výpis příznakových vektorů 

Pokud používáme selector pro natrénování modelu, je potřeba nashromáždit 

co největší množství příznakových vektorů z mnoha souborů. Všechny tyto vektory 

se nejprve vypíší do souboru, z něhož je pak načte trénovací skript. Výpis má na 

starosti jednoduchá třída Conll_feature_printer, která je potomkem třídy 

Block. Přetěžuje jeho metodu process_node, v níž volá zpracování selectory na 

daný uzel. Všechny příznakové vektory z celého dokumentu shromažďuje 

v seznamu, z něhož je po zpracování dokumentu vypíše na standardní výstup. Zápis 

do souboru se pak řeší až na úrovni shellscriptu, kterým se trénování spouští (viz 

6.4). Od této třídy jsou odvození potomci pro jednotlivé typy zájmen, kteří se liší 

pouze použitím rozdílného specifického selectoru. U všech selectorů je pochopitelně 

použita jejich trénovací varianta. 

4.2.3 Trénování 

Trénink není součástí rozhraní Udapi. Důvod je ten, že vůbec nepracuje 

s dokumentem Udapi. Trénovací skript trainer.py má hlavní metodu train, 

která přijímá v parametrech název souboru s příznakovými vektory a název souboru, 

do něhož má být uložen natrénovaný model. Pro strojové učení se  

používá knihovna scikit-learn [8] jazyka Python. Importuje se z ní model 

DecisionTreeClassifier fungující na principu rozhodovacích stromů (viz 

3.4.6). Skript nejprve načte všechny příznakové vektory ze zadaného souboru, 
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přičemž oddělí cílové hodnoty do zvláštního seznamu (tvary slov a identifikátory 

nepoužije). Na vytvořeném modelu zavolá jeho metodu fit, které předá seznam 

příznakových vektorů a seznam k nim náležících cílových hodnot. Tím je model 

natrénován. Potom se už jen zavolá metoda dump knihovny joblib, která 

natrénovaný model uloží do binárního souboru. 

4.2.4 Predikce 

Predikce už je opět plně součástí Udapi. Sestává ze tří částí, které jsou 

zastřešeny třídou Conll_prediction, která je potomkem třídy Block. Při 

inicializaci přijímá v parametrech názvy binárních souborů s natrénovanými modely 

pro jednotlivé typy zájmen. Při zpracovávání dokumentu Udapi jsou nejprve uzly 

opět předávány čtyřem selectorům podle typů zájmen (tentokrát v jejich predikční 

variantě, která nezahrnuje cílové hodnoty). Příznakové vektory se ale nikam 

nevypisují a rovnou se předávají druhé části, třídě Conll_predictor. Ta načte 

příslušný model strojového učení pomocí metody load knihovny joblib 

z binárního souboru a zavolá na něm metodu predict, které předá seznam 

příznakových vektorů. Tato metoda vrací výsledky v podobě seznamu 

pravdivostních hodnot, kde každá popisuje, zda dva uzly, popsané příslušným 

vektorem, spolu koreferují. Conll_predictor vrací seznam identifikátorů uzlů, 

u nichž byla předpovězena koreference. Seznam obsahuje čtveřice: číslo věty a číslo 

slova ve větě, nejprve pro uzel zájmena, potom pro uzel rozpoznaného 

antecedenta/postcedenta. 

Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že záleží na pořadí, v jakém dvojice 

identifikátorů vracíme: první dvojice náleží zvažovanému zájmenu, druhá pak 

výrazu, s nímž systém pro toto zájmeno koreferenci detekoval. Nicméně první 

identifikátor může rovněž označovat také sloveso v přísudku, jehož nevyjádřený 

podmět koreferuje s jiným výrazem v textu. Pokud se tedy identifikátor takového 

slovesa octne na prvním místě, značí vypuštěné zájmeno tohoto slovesa, pokud na 

druhém, znamená, že některé jiné zájmeno odkazuje přímo k tomuto slovesu. Oba 

případy se pak rozdílně značí do souboru CoNLL-U. 

4.2.5 Zápis predikované koreference do CoNLL-U 

Třetí částí systému pro rozpoznávání koreference zájmen je zápis detekované 

koreference do souboru CoNLL-U. To zajišťuje objekt Coref_adder, který 
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nejprve přečte informace o rozpoznaných dvojicích koreferentů, poté z nich vytvoří 

koreferenční klastry a nakonec zapíše čísla klastrů do jednotlivých uzlů. 

Coref_adder přijímá v metodě add_coreference dokument Udapi 

a seznam čtveřic identifikátorů (viz výše). Prochází jednotlivé čtveřice a pomocí 

metody get_node najde v dokumentu jim odpovídající uzel zájmena  

a antecedenta či postcedenta. Pro oba uzly se vytváří instance pomocné  

třídy Conll_coreferent. Instance se ukládají do seznamu 

list_of_coreferents. Zároveň existuje také seznam zájmenných koreferentů 

list_of_pronoun_coreferents, který obsahuje ještě jednou pouze instance 

reprezentující uzly zájmen, tedy vždy uzly odpovídající první dvojici identifikátorů 

ze čtveřic. 

Pokud je slovní druh zájmenného uzlu sloveso, jde o vypuštěný podmět 

tohoto slovesa. Koreferenty třídy Conll_coreferent jsou určeny nejen uzlem, 

ale rovněž pravdivostním příznakem o jeho „vypuštěnosti“, pojmenovaným 

dropped. Pokud se koreferent s daným uzlem a stejným příznakem dropped 

nachází v seznamu, rovnou se použije, jinak se vytvoří nová instance. Takto se 

u sloves zajistí, že jednomu uzlu mohou náležet dvě instance třídy 

Conll_coreferent: jedna s pozitivním, druhá s negativním příznakem 

dropped, což znamená, že jednou je samo sloveso předmětem odkazování 

nějakého zájmena, a zároveň, že jeho nevyjádřený podmět sám k něčemu odkazuje. 

Druhým úkolem je vytvořit z těchto dvojic koreferenční klastry výběrem 

nejbližšího rozpoznaného koreferentu pro každý zájmenný koreferent (viz 3.4.7). 

Všechny zájmenné koreferenty si vedou seznam instancí Conll_coreferent, 

s nimiž jim byla predikována koreference. Po přečtení všech dvojic je na každém 

zájmenném koreferentu zavolána jeho metoda get_closest_coreferent, 

která určí, který z kandidátů je zájmenu nejblíže. Teprve potom se zájmenný i jemu 

nejbližší koreferent zařadí do společného klastru. 

Nakonec se prochází seznam koreferentů a těm se přidělují čísla klastrů. 

Pokud daný koreferent ještě číslo nemá, dostane pomocí metody 

set_cluster_id nové a tuto metodu rekurzivně zavolá na všechny své 

koreferenty. V metodě je toto číslo rovnou zapsáno do příslušného uzlu do atributu 

misc jako hodnota Coref, resp. Drop_coref, pokud jde o koreferent značící 

vypuštěný podmět slovesa. 
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4.3 Evaluace výsledků rozpoznávání koreference 

Evaluátor není vůbec součástí rozhraní Udapi. Hlavním důvodem, je to, že 

potřebuje pracovat se dvěma dokumenty najednou, což Udapi neumožňuje (každý 

dokument je zpracován posloupností bloků, až poté se přistoupí ke zpracování 

dalšího). Bylo by to sice možné obejít, např. že by si evaluátor při zpracování 

prvního dokumentu pouze uložil potřebné informace a ty by pak použil pro 

porovnávání až při zpracování druhého dokumentu, nicméně toto řešení by nebylo 

vhodné, protože by nedodržovalo způsob, jakým má být Udapi používáno. Navíc to 

umožňuje použít evaluátor i jinde. Proto jde o samostatný program 

evaluator.py, který však přesto pracuje s formátem CoNLL-U. 

Při evaluaci se pracuje se dvěma pomocnými třídami: 

Eval_cluster_record reprezentuje klastr a obsahuje seznam zahrnutých 

koreferentů (v podobě identifikátorů sestávajících z čísla klastru a pořadí uzlu ve 

větě), Eval_coref_record představuje koreferent a v atributu má ukazatel na 

příslušný klastr. 

Na začátku evaluace jsou vytvořeny seznamy všech koreferujících výrazů 

v obou dokumentech. K tomu slouží metoda get_corefs, která v zadaném 

dokumentu prochází uzly a kontroluje, zda mají v atributu misc přítomnu hodnotu 

klastru Coref nebo Drop_coref. Pokud ano, zařadí jejich identifikátor do 

příslušného klastru a jim naopak přiřadí ukazatel na klastr. Metoda vrací seznam 

všech koreferentů v dokumentu. 

Po získání tohoto seznamu pro oba dokumenty prochází evaluátor jejich 

průnik (podle shody identifikátorů, konkrétní instance Eval_coref_record jsou 

totiž v obou dokumentech odlišné) a pro každý koreferent společný pro oba seznamy 

jsou jeho klastry porovnávány na shodu ostatních koreferentů v klastru. Proto není 

zapotřebí, aby měl Eval_cluster_record uložené ukazatele na koreferenty, 

stačí totiž opět porovnávat pouze identifikátory. Jednoduše se tedy spočítají dílčí 

hodnoty precision a recall (viz 3.5.4) porovnáním klastrů pro daný koreferent. Ty se 

pak sčítají v hodnotách precision_sum a recall_sum, které se nakonec vydělí 

celkovým počtem predikovaných nebo zlatých koreferentů (viz 3.5.3). Výsledky jsou 

vypsány na standardní výstup spolu s hodnotou F1 score (viz 3.5.4) a celkovými 

počty koreferentů v obou sadách dat. 
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5 Experiment 

V předešlých kapitolách byl popsán systém pro automatické rozpoznávání 

koreference v textu a program pro evaluaci jeho výsledků. Součástí práce je také 

experimentální testování implementovaného systému. 

5.1 Data 

Pro trénování i vyhodnocení byla použita data z českého korpusu PDT (viz 

2.1.1) a anglického korpusu OntoNotes (viz 2.1.2). Malá část z nich byla vyčleněna 

pro testování při vývoji systému, zbytek byl rozdělen na trénovací a evaluační část 

přibližně v poměru 88 : 12. Konkrétně z PDT se vzalo 2533 souborů pro trénování 

a 285 pro vyhodnocování, z OntoNotes bylo pro trénování použito 2810 souborů, 

zatímco pro testování 341. Délky souborů se ovšem velice různí v rámci jednoho 

korpusu i mezi oběma navzájem, takže tato čísla nevypovídají spolehlivě 

o skutečném množství textu. Průměrný počet tokenů v souboru v PDT je více než 

5000, v OntoNotes zase něco málo přes 4000. Korpus OntoNotes původně obsahoval 

velké množství souborů, sice často jen s jedinou větou, v nichž vůbec nebyla 

anotována koreference. Tyto soubory byly z celého experimentu vyřazeny, neboť by 

došlo k výraznému zkreslení výsledků. Díky specifickému názvu je bylo možné 

snadno rozpoznat. 

Data z obou korpusů bohužel nejsou volně k dispozici. K elektronické verzi 

práce je tak přiložen pouze malý vzorek ukázkových dat (pro získání celých dat viz 

[6] a [7]). 

5.2 Výsledky testování 

 Celkový počet koreferentů    

zlatých predikovaných Precision Recall F1 score 

Čeština 2641 2160 27,9 41,1 33,2 

Angličtina 9098 9275 16,5 58,6 25,7 

 
Obrázek 12: Výsledky testování systému pro rozpoznávání koreference. 

 

Při pohledu na výsledky testování (viz obr. 12) si všimneme nejprve velkého 

rozdílu v počtu koreferentů v obou jazycích. Sama o sobě by tato čísla nic 

neznamenala, nicméně přihlédneme-li k tomu, že rozdíly v počtu souborů a v jejich 

průměrné délce nebyly tak zásadní, lze z nich vyvodit závěr, že angličtina využívá 
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koreference skutečně ve větší míře. Dále je vidět, že zatímco v češtině bylo 

detekováno koreferentů více než ve zlatých datech, v angličtině je tomu naopak. 

Před zkoumáním hodnot precision a recall je zapotřebí si připomenout, že 

nezkoumáme, nakolik se kryjí množiny koreferentů ve zlatých a predikovaných 

datech, nýbrž pro každý koreferent porovnáváme překrývaní jeho klastrů. Je vidět 

velký rozdíl mezi hodnotami precision a recall. Vcelku dobrá hodnota recall 

znamená, že systém ve vytvořených klastrech správně pokryl pro zadaný výraz 

velkou část jeho koreferentů. Nízká hodnota precision pak zase říká, že do 

vytvořených klastrů padlo mnoho chybných výrazů. Uvedené pozorování platí tím 

spíše, čím je rozdíl mezi oběma hodnotami větší, tedy v angličtině vznikaly velké 

klastry, které pokryly většinu koreferentů, ale obsáhly mnoho nekoreferujících slov; 

v češtině byla situace vyváženější. Nakonec při pohledu na hodnotu F1 score můžeme 

zjednodušeně říci, že systém dosáhl asi třetinové úspěšnosti v češtině a přibližně 

čtvrtinové v angličtině. 

Tato čísla se mohou zdát na první pohled velice nízká. Nicméně je třeba si 

uvědomit, že klastry v původních datech se často rozprostírají přes celý dokument, 

zatímco systém zkoumá vždy jen omezené okolí zájmena. Při bližším zkoumání dále 

zjistíme, že řada chyb, zejména u vztažných zájmen v češtině je způsobena chybným 

rozborem věty pomocí UDPipe. Nástroj často určil jakožto dědečka zájmena jiný 

výraz než hledaný koreferent. Systém pak sice při výběru dědečka postupoval 

správně, ale započetlo se to jako chyba. Řadu dalších chyb má ale na vině čistě 

systém. Často detekoval koreferenci u vzdálenějšího výrazu, než měl, nebo u výrazu 

s jinými hodnotami gramatických kategorií, než mělo zájmeno. Přitom byly 

k dispozici příznaky popisující vzdálenost zájmena od kandidáta i shodu a konkrétní 

hodnoty gramatických kategorií, takže systém měl možnost se z trénovacích dat tato 

pravidla naučit. Tyto chyby by tak vyžadovaly ještě hlubší analýzu. 
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6 Uživatelská příručka 

6.1 Požadavky 

Před instalací je potřeba se ujistit, že jsou nainstalovány následující 

požadavky: 

 Operační systém Linux 

 Unixový shell Bash 

 Programovací jazyk Python 3 

 balíčky python3-virtualenv, python3-devel, python3-pip 

6.2 Instalace 

Uložte soubory ud-coreference.zip a Makefile na stejné místo, kde si přejete 

vytvořit složku projektu. Instalaci spustíte příkazem make install v shellu. 

Kromě extrakce komprimované složky se nainstalují potřebné knihovny. 

6.3 Popis adresářové struktury projektu 

V hlavní složce ud-coreference se nacházejí tři další: udapi-python, 

coreference a py3env. 

Složka udapi-python obsahuje skripty pro rozhraní Udapi. Téměř stejnou 

složku je možné stáhnout na webových stránkách rozhraní (viz [4]). Byla však do ní 

přidána složka udapi-python/udapi/block/coreference, která obsahuje soubory 

s kódem jednotlivých komponent implementovaného programu. Soubory jsou 

rozděleny do několika dalších složek podle formátu dat, s nimiž pracují. Zbytek 

rozhraní Udapi je nezměněn až na drobné úpravy tří souborů ve složce 

udapi-python/udapi/core (viz 4.1.5). 

Složka coreference obsahuje: 

 čtyři podsložky, v nichž jsou uložena česká a anglická ukázková data 

(cs_train, cs_test, en_train, en_test) 

 podsložku original_models obsahující modely systému rozpoznávání 

koreference, natrénované na celých datech z korpusů 

 podsložku custom_models určenou pro ukládání vlastních natrénovaných 

modelů 



 45 

 podsložku scripts obsahující skripty pro spouštění jednotlivých 

komponent programu 

 soubor Makefile s příkazy pro snadné spouštění skriptů (viz 6.4) 

 konfigurační soubor config (viz 6.4) 

Složka py3env se vytvoří při instalaci a obsahuje soubory a knihovny pro 

virtuální prostředí jazyka Python 3. 

6.4 Obsluha programu 

Program se spouští příkazy uvedenými v souboru Makefile. Ty spouštějí 

skripty, které načítají některé klíčové proměnné z konfiguračního souboru config. 

Proměnné v konfiguračním souboru jsou tyto: 

 lang – Jazyk, s nímž se pracuje. Slouží pro rozlišení českých (hodnota 

cs) a anglických (hodnota en) složek a pro správný výběr modelu pro 

analýzu pomocí UDPipe (viz 2.2.3) ve skriptu apply.sh.  

 data_dir – Složka s daty se kterými program pracuje. Je třeba ji měnit 

podle toho, zda se mají data použít k trénování nebo k predikci. 

 train_model – společná část názvu modelů pro natrénování. 

 resol_model – společná část názvu modelů pro predikci. 

Modely pro trénování a predikci jsou rozlišeny zejména proto, aby nedošlo 

omylem k přepsání originálních modelů. Takto je možné mít v trénovací proměnné 

fixně nastavenou složku custom_models pro vlastní modely, zatímco v predikční 

bezpečně přepínat mezi složkami pro vlastní a originální modely. 

Příkazy pro spouštění skriptů jsou následující (všechny se provádějí na datech 

uložených ve složce data_dir): 

 pconv nebo p – Spustí skript pconv.sh, který provede konverzi dat 

s koreferencí z PDT do UD. Ve složce je třeba mít vždy dvojici souborů 

se stejným názvem a s příponami .w a .t. Skript vytvoří odpovídající 

soubory s příponami .in.conllu (bez koreference) a .out.conllu 

(s koreferencí). 

 oconv nebo o spustí skript oconv.sh, který provede konverzi dat 

s koreferencí z OntoNotes do UD. Ve složce je třeba mít soubory 

s příponou .onf. Skript vytvoří odpovídající soubory s příponami 

.in.conllu (bez koreference) a .out.conllu (s koreferencí). 
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 train nebo t spustí skript train.sh, který na datech natrénuje 

systém pro rozpoznávání koreference. Ve složce je třeba mít soubory 

s příponou .out.conllu. Skript vytvoří binární soubory pro natrénované 

modely a uloží je pod názvem train_model. 

 resol nebo r spustí skript resol.sh, který na datech rozpozná 

a vyznačí koreferenci pomocí systému s modely s názvem 

resol_model. Ve složce je třeba mít soubory s příponou .in.conllu. 

Skript vytvoří odpovídající soubory s příponou .auto.conllu. 

 eval nebo e spustí skript eval.sh, který vyhodnotí rozpoznanou 

koreferenci porovnáním se zlatými daty. Ve složce je třeba mít vždy 

dvojici souborů CoNLL-U se stejným názvem a s příponami .out.conllu 

a .auto.conllu. Skript vypíše na standardní výstup počet koreferentů 

v obou množinách souborů a výsledné hodnoty precision, recall a F1 score 

 apply nebo a spustí skript apply.sh, který provede konverzi čistého 

textu (jen je třeba mít jednotlivé věty na samostatných řádcích – viz 2.2.2) 

do formátu pro UD, provede větný rozbor pomocí UDPipe s jazykovým 

modelem lang a použije systém s natrénovanými modely 

resol_model pro rozpoznání koreference v datech. Ve složce je třeba 

mít soubory s příponou .txt. Skript vytvoří odpovídající soubory 

s příponou .auto.conllu. Je určen pro aplikační použití programu (viz 

3.2.2). 

Příkazy lze řetězit jako obvykle při použití make. Např. při následující 

konfiguraci 

lang=cs 

data_dir=“$lang”_test 

train_model=custom_models/model_lang 

resol_model=original_models/model_lang 

provede příkaz 

make r e 

predikci koreference na datech ve složce cs_test pomocí originálních modelů 

a následně vyhodnotí její úspěšnost.  

Je samozřejmě možné používat celý program i bez této nadstavby v podobě 

spouštěcích skriptů, přímo jako součást Udapi. To se provede pomocí spustitelného 
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souboru udapy ve složce udapi-python/bin. Tady je dobré přidat do systémové 

proměnné PATH umístění tohoto souboru a do PYTHONPATH složku 

udapi-python, jak to je ve spouštěcích skriptech, aby bylo možné snadno volat příkaz 

udapy i příslušné bloky programu. Jednotlivé bloky se píší oddělené mezerou, stejně 

jako předávání argumentů. Potom můžeme např. voláním 

udapy \ 

read.Sentences files=soubor.txt \ 

udpipe.Cs \ 

coreference.PDT.Pdt_coref_conversion \ 

write.Conllu files=soubor.conllu 

provést v jednom scénáři konverzi textu pomocí UDPipe s následným přepisem 

anotace koreference z odpovídajících souborů v PDT do CoNLL-U. 



 48 

7 Závěr 

Na závěr je na místě stručně shrnout popsaný postup práce s důrazem na 

splnění jednotlivých cílů (viz 1.3) vytyčených podle zadání. Na základě získaných 

výsledků pak podám několik námětů na potenciální rozšíření práce v budoucnosti. 

7.1 Shrnutí práce 

Koreference je důležitým lingvistickým jevem na pomezí syntaxe 

a sémantiky. V projektu Universal Dependencies (UD) dosud anotována nebyla. 

Nejprve jsem tedy navrhl způsob, jak koreferenci ve formátu pro UD značit. Důležité 

bylo rozhodnutí pojmout koreferenci v podobě koreferenčních klastrů. Součástí práce 

bylo také naimplementovat program pro konverzi dat s anotovanou koreferencí do 

UD navrženým způsobem. K tomuto účelu posloužila data z českého a anglického 

korpusu. Hlavní částí práce bylo naimplementovat systém, který v textu automaticky 

určí koreferenci zájmen. Představený program využívá metod strojového učení, kdy 

se nejprve na velkém množství dat natrénuje a vytvoří si pravidla, jak koreferenci 

rozpoznávat. Potom je schopen ji určit i na neviděných datech. Díky tomu je 

jazykově nezávislý, což koresponduje s principem univerzality, který je základem 

UD. Oba programy jsou navrženy jako součást modulárního rozhraní pro UD. 

Nakonec byl prezentován způsob, jak vyhodnocovat úspěšnost zmíněného systému 

pro rozpoznávání koreference, a implementován evaluátor. 

7.2 Možná budoucí rozšíření 

Jedním směrem, kudy by se mohla další rozšíření ubírat, je snaha o vyšší 

úspěšnost systému pro rozpoznávání koreference. Tu by bylo možné o něco zlepšit 

detailnější analýzou chyb a ještě lepším výběrem kandidátů, příznaků nebo konkrétní 

metody strojového učení. K velkému zlepšení by zajisté došlo při implementaci 

jazykově specifických pravidel, nicméně by to odporovalo požadavku UD na 

univerzalitu systému. Vyšší úspěšnosti by se mohlo docílit také použitím hlubokého 

učení pomocí neuronových sítí. 

Jinou oblastí by mohlo být rozšíření programu pro konverzi dat s koreferencí 

do UD o korpusy dalších jazyků. Díky tomu by bylo možné dobře porovnávat 

koreferenci v různých jazycích. 
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Za nejzajímavější bych považoval rozšiřování anotace UD dál směrem 

k sémantice. Konkrétně v případě koreference by bylo možné se pokusit rozšířit 

rozpoznávání i na nezájmenné koreferenty. Avšak to by právě vyžadovalo zahrnout 

do anotace také popis významu jednotlivých slov. 



 50 

Seznam použité literatury 

[1] Nědolužko, A.: Rozšířená textová koreference a asociační anafora (Koncepce 

anotace českých dat v Pražském závislostním korpusu). Ústav formální a aplikované 

lingvistiky MFF UK, Praha, 2011 

[2] Zeman, D.; Dušek, O.; Mareček, D.; Popel, M.; Ramasamy, L.; Štěpánek, J.; 

Žabokrtský, Z.; Hajič, J.: HamleDT: Harmonized Multi-Language Dependency 

Treebank. Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK, Praha, 2014 

[3] Dokumentace k UD a formátu CoNLL-U, dostupná na adrese 

http://universaldependencies.org/ 

[4] Dokumentace k rozhraní Udapi, dostupná na adrese 

http://udapi.github.io/ 

[5] Straka, M.; Straková, J.: Tokenizing, POS Tagging, Lemmatizing and Parsing UD 

2.0 with UDPipe in Proceedings of the CoNLL 2017 Shared Task: Multilingual 

Parsing from Raw Text to Universal Dependencies, str. 88-99, Association for 

Computational Linguistics, Vancouver, Kanada, 2017, 

URL: http://www.aclweb.org/anthology/K/K17/K17-3009.pdf 

[6] Bejček, E.; Hajičová, E.; Hajič, J. et al.: Prague Dependency Treebank 3.0, repozitář 

LINDAT/CLARIN, ÚFAL Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK, Praha, 

2013, URL: http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-

1AAF-3 

[7] Dokumentace k OntoNotes 5.0, dostupná na adrese 

https://catalog.ldc.upenn.edu/docs/LDC2013T19/OntoNotes-

Release-5.0.pdf 

[8] Pedregosa, F.; Varoquaux, G.; Gramfort, A.; Michel, V.; Thirion, B.; Grisel, O.; 

Blondel, M.; Prettenhofer, P.;  Weiss, R.; Dubourg, V.; Vanderplas, J.; Passos, A.; 

Cournapeau, D.; Brucher, M.; Perrot, M.; Duchesnay, E.: Scikit-learn: Machine 

Learning in Python in Journal of Machine Learning Research, svazek 12, str. 2825-

2830, 2011 

Dokumentace ke knihovně scikit-learn, dostupná na adrese 

http://scikit-learn.org/stable/documentation.html 

[9] Soon, W. M.; Ng, H.T.; Lim, D. Ch. Y.: A MachineLearning Approach to 

Coreference Resolution of Noun Phrases in Comput. Linguist., svazek 27, č. 4, 

str. 521-544, 2011 

http://universaldependencies.org/
http://udapi.github.io/
http://www.aclweb.org/anthology/K/K17/K17-3009.pdf
http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-1AAF-3
http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-1AAF-3
https://catalog.ldc.upenn.edu/docs/LDC2013T19/OntoNotes-Release-5.0.pdf
https://catalog.ldc.upenn.edu/docs/LDC2013T19/OntoNotes-Release-5.0.pdf
http://scikit-learn.org/stable/documentation.html

