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Popis 

 

Hlavním cílem disertační práce Vincenta Kríže byla extrakce znalostí z kolekce textů pomocí aplikací 

počítačového zpracování přirozeného jazyka a jejich publikace dle principů otevřených dat. 

 

Vincent navrhl a implementoval dva systémy extrakce informací z textů legislativní domény, a sice 

RExtractor pro zákony a jTagger pro soudní rozhodnutí. Zásadní komponentu obou systémů tvoří procedury 

počítačového zpracování přirozeného jazyka, které obohacují vstupní texty o jazykovědné informace, jenž 

systémy využívají při extrakci. Výstupy obou systémů publikoval dle principů Propojených otevřených dat, čímž 

se v práci potkaly dvě vědní oblasti, a sice počítačová lingvistika a sémantický web. Struktura textu odpovídá 

členění na extrakci a publikaci a na ně navázané dílčí cíle. 

 

Úloha extrakce informací je definována jako extrakce strukturované informace z nestrukturovaného textu. 

V oblasti počítačového zpracování jazyka se jedná o úlohu, jejíž řešení má dlouhou tradici, na které se v letech 

1987-1998 významně podílely konference Message Understanding Conferences. Během té doby a v letech 

následujících byly specifikovány formy extrahované informace a formulovány extrakční postupy. Vincent se 

zaměřil na extrakci entit a vztahů mezi nimi s podporou lingvistického zpracování, které se v řešení úlohy 

extrakce informací poprvé objevilo na přelomu století.  

 

Vincent zahájil svoji disertační práci v roce 2012. V té době nebyla nálada potencionálně zainteresovaných osob 

poskytnout náměty pro automatické (před)zpracování legislativních dokumentů. Vincentova specifikace 

extrahovaných informací je tedy výsledkem jeho invence, a proto hodnotím extrakci informací pomocí nástrojů 

počítačové lingvistiky v legislativní doméně a propojení počítačové lingvistiky a sémantického webu jako 

originální. 

 

RExtractor extrahuje entity a vztahy mít právo, mít povinnost a je definováno účetnické pod-doméně. Systém 

neextrahuje entity a vztahy přímo z vět vstupních textů, ale z jejich syntaktických reprezentací, tzv. závislostních 

stromů, které zachycují závislosti mezi dvojicemi slov. Obecně jsou stromy generovány parsovacími 

procedurami, mezi nimiž v současné době dominují procedury s metodami statistického strojového učení, které 

vyžadují texty s ručně vytvořenými závislostními stromy (tzv. treebanks). Pro legislativní doménu taková 

kolekce textů dosud neexistovala, proto v rámci předkládané práce vznikl syntakticky ručně anotovaný korpus 

dokumentů ze Sbírky zákonů ČR Czech Legal Text Treebank (CLTT), který Vincent použil k evaluaci 

úspěšnosti parsovací procedury natrénované na Pražském závislostním korpusu (PZK) a jejích 

modifikací. Navíc jsou v CLTT, rovněž v rámci disertace, ručně anotovány entity a vztahy, což Vincentovi 

umožnilo evaluovat extrakci systému RExtractor. Pokud je mi známo, v legislativní doméně takto bohatě 

anotovaný korpus není k dispozici pro žádný jiný jazyk. 

 

Vincent na vybraných korpusech ilustruje, jak úspěšnost zvolené parsovací procedury klesá s rostoucí délkou 

věty. Průměrná délka vět v CLTT je 1,8krát větší než v PZK, na čemž se výrazně podílí výčty v zákonech. 

Podrobná lingvistická analýza syntaktických jevů (tedy i koordinačních struktur, kterými výčty jsou) v obou 

korpusech vyústila (1) v  úpravu vět v CLTT ve smyslu jejich dělení na slovní jednotky a jejich segmentace na 

menší větné celky, a (2) v  podrobnou analýzu chyb parsovací procedury a k formulaci a evaluaci parsovací 

strategie pro podřadná a souřadná souvětí. Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány na prestižní konferenci 

Association for Computational Linguistics ve studentské sekci v roce 2016. O rok dříve byl publikován samotný 

systém RExtractor na konferenci téže asociace v sekci demonstrací. 



 

jTagger extrahuje ze soudních rozhodnutí odkazy (= entity) na jiné dokumenty, což umožňuje například 

vizualizovat průběhy soudních řízení. Vincent zakomponoval do systému jTagger tagovací proceduru, která 

každému slovu v textu přiřadí slovní druh a hodnoty relevantních morfologických kategorií. Při vývoji tohoto 

systému rovněž vznikl unikátní anotovaný korpus Czech Court Decision Dataset. 

 

Kolektiv Vincentových spolupracovníků jednak při řešení disertační práce, jednak při zapojení do dalších 

projektů byl různorodý a zahrnoval lingvisty, softwarové inženýry i experty z firem. Velkou váhu přikládám jeho 

schopnostem s nimi komunikovat, a tím si rozšiřovat rozhled na poli počítačové lingvistiky. 

 

Během doktorského studia Vincent participoval na 16 publikacích, což je počet, který shledávám adekvátní. 

Vedle již dvou zmíněných publikací vyzdvihuji další dva články publikované na prestižních konferencích 

Association for Computational Linguistics a Computational Linguistics. 

 

 

Závěr 
 

Disertační práci Vincenta Kríže charakterizuji jako teoretickou, datovou, experimentální a implementační a 

souhrnně konstatuji, že cíle ve všech jejích složkách byly splněny a její výsledky jsou významné jednak v 

počítačové lingvistice, jednak v legislativní informatice. Práci doporučuji k obhajobě. 
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