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Práce se zabývá velmi aktuálním tématem rozpoznávání sémantických vztahů 

v právních textech a jejich následnou integrací s externími datovými zdroji.  

Práce je de facto rozdělena do tří hlavních částí, doprovázených úvodními kapitolami 

(úvod, přehled literatury), závěrem a přílohami. 

V první části (kapitola 3) je představen Czech Legal Text Treebank (CLTT), který dále 

v práci slouží jako zlatý standard pro evaluaci nebo jako základ pro parsování komplexních vět, 

které se často vyskytují v právních textech. CLTT přímo vychází z anotačních principů Prague 

Dependency Treebank. Ve své představené podobě se však liší tím, že neobsahuje 

tektogramatickou vrstvu a přidává vrstvu pojmenovaných entit a vrstvu sémantických vazeb. 

Druhá část (kapitola 4, 5 a 6) představuje jednotlivé metody rozpoznávání 

sémantických struktur v textu. Konkrétně se jedná o rozpoznávání entit a vazeb mezi nimi 

nástrojem RExtractor (kapitola 4), parsování komplexních vět vyskytujících se v právních 

textech (kapitola 5) a rozpoznávání referencí v soudních rozhodnutích nástrojem JTagger 

(kapitola 6). Autor předkládá mimo popisu architektury jednotlivých prvků také evaluaci 

některých klíčových úloh – např. právě schopnost zachytit pojmenované entity v textu nebo 

identifikovat odkazy na jiná soudní rozhodnutí.  



Třetí část (kapitola 7) pak představuje popis integrace dat získaných z RExtractoru a 

JTaggeru do Czech Legal Linked Open Data Cloud (CLLODC), který byl vytvořen jako součást 

projektu INTLIB.  

Situaci v oblasti publikování právních předpisů i navazující rozhodovací praxe soudních 

institucí si troufám označit za katastrofální. V mnoha ohledech se stále nedočkala plné 

elektronizace. I komerční informační systémy, které ve svém přehledu stavu české právní 

informatiky Mgr. Kríž identifikuje (s. 15-16), jsou v možnostech práce s právními informacemi 

stále na úrovni pouhého zpřístupňování textů předpisů a rozhodnutí. Práce zaměřená na 

sémantická obohacování právních textů je proto velice aktuální se značným potenciálem pro 

další praktické využití. Právní texty jsou navíc specifické – zde bohužel v žádném případě 

v jakkoli pozitivním slova smyslu – a jsem si vědom pouze mála prací, které se s těmito 

specifiky v minulosti pokoušely vypořádat. Výběr tématu i kvalitu jeho zpracování proto 

vysoce oceňuji. Jedná se o téma aktuální a vysoce potřebné, po kterém je v určitých oblastech 

právní praxe vysoká poptávka. 

Po formální stránce je práce zpracovaná mimořádně kvalitně. Práce je psána 

srozumitelným analytickým jazykem, kterým se autorovi daří čtenáři postupně vysvětlovat 

celý disertační výzkum. V práci jsem neobjevil téměř žádné překlepy nebo chyby. Formální 

zpracování je také na velmi vysoké úrovni, s adekvátním literárním zázemím, svědomitě 

zpracovanými citacemi a přílohami, které obsahují technické detaily a ilustrační příklady. 

K práci mám dvě výhrady, které se pokusím zformulovat v následujícím textu posudku. 

Mé výhrady vychází jak z textu předložené práce, tak z následného testování on-line dema 

RExtractoru dostupného na http://quest.ms.mff.cuni.cz/rextractor (s. 52) a on-line dema 

JTaggeru dostupného na https://quest.ms.mff.cuni.cz/jtagger/ (s. 68). 

RExtractor je, jak mi plyne z popisu v disertační práci, založen primárně na datech 

využitých v CLTT, tedy konkrétně na zákoně o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a na prováděcí 

vyhlášce k podvojnému účtování pro podnikatele (č. 500/2002 Sb.). Dokumenty související 

s účetnictvím a daněmi jsou v českém právním řádu (a zřejmě i jinde) specifické i na poměry 

právních dokumentů – jsou často extrémně složité s velkým množství rozsáhlých výčtů a 

navazujících výjimek. Obsahují také specifický jazyk, což souvisí v tomto případě i s jejich 

stářím (a tedy s legislativní technikou, kterou byly tyto předpisy vytvořeny). Při snaze 

http://quest.ms.mff.cuni.cz/rextractor
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analyzovat v RExtractoru jiné předpisy, např. z občanskoprávní oblasti, jsou tak výsledky velmi 

slabé. Mám za to, že volbou tak specifické oblasti, jako je účetnictví, došlo k tomu, že 

RExtractor a dosažené výsledky, které doktorand uvádí, nejsou zobecnitelné na jiné právní 

předpisy. Například v občanském zákoníku (a to jak starém – č. 40/1964 Sb. – tak v tom novém 

– 89/2012 Sb.) jsou nejúspěšnější dotazy uvedené v tabulce 4.4 (s. 50) v podstatě 

nepoužitelné. Predikátová lemma rozumět_se, která se velmi často vyskytuje v účetních 

předpisech, se ani v jednom z uvedených občanských zákoníků téměř nevyskytuje. 

JTagger je omezen na detekci referencí v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu a 

Ústavního soudu. V textu postrádám informaci o tom, proč je vynechána třetí z vrcholných 

soudních institucí, konkrétně Nejvyšší správní soud, který stojí na stejné úrovni jako Nejvyšší 

soud, byť se zabývá jinou agendou. Demo nástroje demonstruje velmi vysokou úspěšnost při 

detekci „standardního“ (v uvozovkách uvádím proto, že k určité standardizaci došlo až 

relativně nedávno) způsobu odkazování na soudní rozhodnutí, který je používán Nejvyšším a 

Ústavním soudem – tím je spisová značka. Při použití odkazu jiným způsobem – např. 

pořadovým číslem oficiální sbírky Nejvyššího soudu nebo sbírky Ústavního soudu – úspěšnost 

klesá. Toto je v oblasti právních dokumentů poměrně tradiční problém, který by se měl objevit 

v analýze chyb (s. 66-67). 

Dle mého názoru obě výše uvedené výhrady pramení z nižší orientace doktoranda ve 

specificích právních dokumentů. Právě výběr právních dokumentů pro zpracování je tak 

v mých očích výraznou slabou i silnou stránkou práce zároveň. Slabinou proto, že Mgr. Kríž si 

očividně nezjistil ke specifikům právních dokumentů tolik informací, kolik mohl. Spokojil se 

s konstatováním, že právní texty jsou složitější, než texty jiné, a že obsahují delší věty. Silnou 

stránkou pak proto, že jde o oblast v České republice relativně neprozkoumanou, jak ostatně 

vyplývá i ze shrnutí literatury (s. 16-17). 

Třetí výhradou je závěr práce (s. 79-80). Vzhledem k tomu, že zhusta absentuje diskuze 

výsledků u jednotlivých komponent, uvítal bych na konci předložené práce celistvou diskuzi o 

přínosech a možnostech, nebo naopak o limitech, jednotlivých navrhovaných řešení. Na 

závěru se dle mého výrazně projevil velký časový odstup mezi koncem projektu INTLIB (2015), 

v jehož rámci byla většina komponent zpracovávána, a právě zpracováním disertační práce. 

Jak sám doktorand v závěru konstatuje, CLLODC ani na něm postavená aplikace Justinian.cz již 



není aktualizována. Závěr tak vypadá, jako by v práci byl spíše z nutnosti, než pro její celistvé 

uzavření. 

Otázka k obhajobě: 

JTagger vykazuje při detekci odkazů na právní předpisy nejnižší úspěšnost, ze všech 

prvků, které se doktorand snažil detekovat (tabulky 6.3-6.8 na s. 66-68), a to bez ohledu na to, 

zda je využito HMM nebo PAUM. V analýze chyb se přesto soustředí na chyby v detekci 

soudních rozhodnutí a institucí. Objevily se nějaké typické chyby při detekci odkazů na právní 

předpisy? Tento úkol totiž, intuitivně, vypadá jednodušeji než ostatní. Přesto však vykazuje 

nižší úspěšnost. 

Závěrečné hodnocení: 

S ohledem na výše uvedené konstatuji, že předložená práce prokazuje předpoklady 

autora k samostatné tvořivé práci. Mám za to, že na jejím základě je možné udělit titul Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 6. září 2019 
       JUDr. Jakub HARAŠTA, Ph.D. 
       Právnická fakulta 
       Masarykova univerzita, Brno 


