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Téma práce

Disertační práce Mgr. Vincenta Kríže se zabývá analýzou textu s cílem rozpoznat sémantické vztahy
mezi entitami vystupujícími v textu. Tato úloha je řešena v několika krocích. Nejdříve se rozpoznávají
samotné entity (jejich pojmenování a zjednoznačnění), poté se detekují sémantické vztahy a takto
získané informace se nakonec vkládají do úložiště (báze).

Obecně tato úloha patří do širší oblasti extrakce informací (Information Extraction), jejíž počátky
se datují do 80. let minulého století. I přesto je výzkum v této oblasti stále velmi aktivní. Výrazný posun
byl v poslední době zaznamenán díky metodám založeným na hlubokých neuronových sítích. Mnoho
problémů ale zůstává otevřených, a proto lze téma předkládané práce považovat za velice aktuální
zvláště s ohledem na obor zpracovávaných textů, což jsou texty v českém jazyce z oblasti práva.

Struktura a obsah práce

Disertační práce je vhodně strukturovaná, členěná do 8 kapitol, opatřená seznamy citované literatury,
ilustrací, tabulek, publikací autora a třemi obsáhlými přílohami.

První kapitola obsahuje stručný úvod, včetně shrnutí všech přínosů disertační práce. Autor sezna-
muje čtenáře s pojmy jako je extrakce informací a sémantický web. Dále uvádí, proč je zpracování
právních textů problematické a nastiňuje nedostatky v současném způsobu publikování dokumentů
v české legislativě. Z textu nepřímo vyplývá, co je hlavním cílem celé práce, a to navržení nového
způsobu publikování legislativních dokumentů (postaveném na principech sémantického webu) a de-
monstrovat jeho výhody. Explicitněji cíle práce v textu uvedeny nejsou. Rámec předkládané práci dal
projekt INTLIB, na jehož řešení se autor podílel.

Druhá kapitola obsahuje stručný teoretický úvod a přehled literatury pro oblasti extrakce informací,
sémantického webu, Linked Data, syntaktické analýzy a také přehled existujících systémů a projektů
v oblasti české právní informatiky.

Třetí kapitola je věnována korpusu českých právních textů CLTT, na jehož vytvoření se autor
podílel zejména návrhem anotačních pokynů a modifikací/implementací anotačních nástrojů. Korpus
obsahuje anotace entit a sémantických vztahůmezi nimi a takémodifikovanou tokenizaci a segmentaci
vět, která vede k efektivnějšímu zpracování textů.

Ve čtvrté kapitole je prezentován systém RExtrator, implementující všechny kroky úlohy rozpo-
znávání sémantických vztahů od předzpracování textu, přes tokenizaci, segmentaci, lingvistickou ana-
lýzu na morfologické a analytické rovině, detekci entit, sémantických vztahů a export do báze znalostí.

Pátá kapitola se poněkud odklání od hlavního tématu práce, ale autor se v ní zabývá důležitým
problémem spojeným s klesající úspěšností parsingu se vzrůstající délkou vstupních vět, který má



zpětně negativní vliv na úspěšnost metod extrakce informací použitých v práci. Autor zde navrhuje
metodu, která dělí vstupní věty do klauzí, které jsou parsovány samostatně.

Šestá kapitola je věnována korpusu českých soudních rozhodnutí CCDD a úloze rozpoznání refe-
rencí v právních textech. Autor popisuje zmiňovaný korpus, jeho obsah a anotace a také dvě metody
rozpoznávání entit (především právních referencí, ale i dalších entit) a metodu pro rozpoznávání jed-
noho specifického sémantického vztahu.

Sedmá kapitola je věnována projektu INTLIB a integraci dat (informací) získaných pomocí ná-
strojů RExtractor a JTagger do tzv. Czech Legal Linked Open Data Cloud.

Hlavní text práce uzavírá osmá kapitola, která stručně shrnuje obsah práce a také nastiňuje mož-
nosti dalšího výzkumu v této oblasti.

Seznam použité literatury je rozsáhlý, pokrývá celkem 15 stran. Přílohy obsahují především tech-
nické detaily (formáty souborů, např.), příklady a statistiky, které nebylo vhodné uvádět v hlavním
textu.

Hlavní výsledky práce

Mezi hlavní výsledky práce patří vytvořené korpusy Czech Legal Text Treebank (CLTT) a Czech
Court Decision Datasets (CCDD). Autor jimi reagoval na absenci trénovacích a testovacích dat pro
různé úlohy zpracování právních textů v češtině (nejenom extrakci informací, ale také např. závislostní
parsing) a jsou tak důležitým počinem v této oblasti a umožní její další rozvoj. V případě CLTT jde
o texty automaticky tokenizované, morfologicky značkované a parsované na analytické rovině s tím,
že výstup parseru je ručně opraven. Navíc je standardní tokenizace upravena tak, že komplexní právní
reference jsou reprezentovány jako jeden token, a věty, které obsahují výčet prvků, jsou rozděleny
na segmenty obsahující jednotlivé položky výčtu. Tyto kroky, jak je uvedeno později v textu práce,
vedou ke zlepšení výsledků parsingu a extrakce informací. V datech CLTT byly realizovány automa-
ticky pomocí ručně vytvořených pravidel, ale výsledek je také ručně opraven. Autor uvádí na str. 27
a 28 jisté statistiky z průběhu anotací/oprav, ty ale nejsou dobře popsány a není zcela jasné, o čem
mají vypovídat (viz např. tabulky 3.2 a 3.3). Korpus CLTT obsahuje také anotace entit (8544 výrazů)
a sémantických vztahů mezi entitami (v počtu 488), což vyžadovalo změny v použitém anotačním
schématu (zavedení zvláštní roviny pro entity a pro roviny pro vztahy). Anotační pokyny jsou uve-
deny na str. 29. Z nich vyplývá, že nebyly anotovány jednak entity, které jsou vnořené, jednak entity,
jejichž pojmenování netvoří souvislou posloupnost slov v textu. Tato dvě omezení jsou poměrně zá-
sadní a překvapivá (především s ohledem na to, že anotace byly prováděny na analytické rovině, která
umožňuje i takové případy jednoduše zachytit), ale bohužel nejsou nijak vysvětlena a diskutována. Z
pokynů také není jasné, jaké jazykové jednotky byly anotovány. Z příkladů lze usuzovat, že to byly
jen jmenné fráze, ale tento fakt nikde uveden není. Pokud tomu tak je, nabízí se otázka, proč se ne-
anotovala také zájmena, případně celé koreferenční řetězce, které mohou následně přispět k lepšímu
rozpoznávání dalších sémantických vztahů. Z textu není také jasné, co je považováno za entitu a co
ne (např. v příkladu na str. 28 je jako entita anotováno poměrně obecné slovo „položka“, ale spojení
„dlouhodobý nehmotný majetek“ už nikoliv, přitom anotačním pokynům neodporuje). Celkem bylo v
1029 větách korpusu anotováno 8554 výrazů, odkazující na entity. Anotaci prováděli dva anotátoři,
ale o měření jejich shody se práce nezmiňuje. Pro anotaci sémantických vztahů byly vybrány 3 typy
relací (definice, práva, povinnosti), není ale uvedeno proč zrovna tyto. Detailnější anotační pokyny
uvedeny nejsou a opět tak není jasné, jak přesně se rozhodovalo o tom, že vztah mezi entitami existuje
(je anotován) nebo ne (např. když ho následující věta nějak omezí, např. ve větách „X se rozumí Y.
Pokud ...., tak X se rozumí Z.“). Jako velmi zajímavé se mi jeví porovnání textů z korpusu CLTT a z
Pražského závislostního korpusu s ohledem na různé jazykové jevy a žánry v části 3.6. Velmi dobře
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ilustruje, jak se texty v právní oblasti odlišují od jiných.
Korpus CCDD tvoří texty 300 soudních rozhodnutí, ve kterých byly anotovány 4 typy entit (re-

ference na soudní rozhodnutí a zákony, platnost zákonů, instituce) a jeden typ sémantického vztahu
(pro jednotlivá soudní rozhodnutí se uvádí instituce, které jej vydala). V tomto případě bylo provedeno
měření mezianotátorské shody (3 anotátoři anotovali 4 typy entit) a autor uvádí naměřenou hodnotu
Fleissovy kappy 0,85. Tento korpus vznikl původně pro potřeby trénování a evaluace metod pro roz-
poznávání referencí. Autor nijak nevysvětluje proč pracuje i s dalšími typy entit (a ne jinými).

Za další významný výsledek práce považuji metodu pro zlepšení závislostního parsingu, která je
založena na (empiricky ověřené) hypotéze, že jednoduché věty se parsují lépe (s lepšími výsledky).
Vstupní věta se (pomocí jednoduchých pravidel) rozdělí na klause, ty se parsují samostatně a jejich
stromy se poté spojí (opět pomocí jednoduchých pravidel) a vytvoří tak strom celé věty. Metodu seg-
mentace na klause autor převzal, ale ostatní je jeho vlastní přínos. Metoda funguje, UAS se zlepšuje
asi o 0,5% (absolutně) i na PDT. O něco lepších výsledků je dosaženo na textech z právní oblasti. Toto
zlepšení parsingu vedlo následně i ke zlepšení výsledků detekce entit a sémantických vztahů. Tato
metoda byla publikována na studentském workshopu při ACL. Je jí věnována pátá kapitola disertační
práce a nutno říct, že je vypracována znatelně lépe než ostatní části. U zlepšení uváděných v procen-
tech není uvedeno, jestli je relativní, nebo absolutní a pod. Autor na několika místech v práci uvádí,
že výhodou této metody je fakt, že není potřeba přetrénovat parser (který je tak trénován na větách
jednoduchých i složených). S tímto tvrzením ale nelze příliš souhlasit. Domnívám se, že parser měl
být přetrénován, a to pouze na jednoduchých větách, a následně použit navrhovaným způsobem. Lze
se domnívat, že výsledky parseru, který předpokládá jen jednoduché věty, by mohly být lepší než u
parseru, které tento předpoklad nemá. Zde bych chtěl také poukázat na fakt, že autor používá poměrně
zastaralý parser (MST), moderní parsery fungují na jiném principu. Je škoda, že autor nepracoval s
akuálními nejlepšími nástroji, nebo alespoň neověřil, že problém se závislostním parsingem dlouhých
vět přetrvává (a má smysl aplikovat navrhovanou metodu).

Dalším přínosem práce je implementace systémuRExtractor pro rozpoznávání sémantických vztahů
mezi entitami. Použité metody jsou sice triviální (založené na hledání podstromů), ale při implementaci
musel autor řešit řadu technických problémů.

Další výsledek práce je popsán v kapitole 6, kde se autor věnuje statistickým metodám pro rozpo-
znávání entit. Tento přístup chválím. Oproti triviálním metodám, které pouze hledají výskyty položek
ze slovníku, tento přístup umožňuje rozpoznat entity, které ve slovníku nejsou. Autor experimentuje
s dvěma modely (HMM a Perceptron), přičemž druhý z nich umožňuje využitý více rysů, čehož autor
využívá a prezentuje výsledky s použitím různých typů rysů. Bohužel nejsou více diskutovány prin-
cipy (a rozdíly) v použitých modelech. Autor neuvádí, jestli modely implementoval sám, nebo použil
existují kód či nějaký toolkit. V popisu experimentů chybí i základní technické detaily, jako použité
značkovací schéma (BIO, BILOU, nebo jiné?). Chválím uvedení výsledků včetně intervalů spoleh-
livosti. Experimenty jsou provedeny na korpusu CCDD. Chybí ovšem srovnání s jinými metodami,
které lze považovat za State of the Art.

Posledním příspěvkem je integrace extrahovaných informací z různých právních dokumentů po-
psaná v kapitole 7. Zde jsou prezentovány dva datové modely (označované jako ontologie), jeden pro
reprezentaci vztahůmezi dokumenty a druhý pro reprezentaci sémantického obsahu uvnitř dokumentů.
Kapitola je zakončena stručným sdělením, že systémy JTagger a RExtracor byly použity pro extrakci
informací a ty byly vloženy do těchto dvou ontologií. Žádné podrobnosti o zpracování dokumentů
(kolik dokumentů bylo zpracováno) a jeho výsledcích (kolik entit a vztahů bylo detekováno) se ale
čtenář nedozví.
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Jazyková úroveň

Práce je psaná anglicky s občasnými gramatickými chybami, a to zejména v použití předložek a členů
(především nadužívání určitých členů působí jisté potíže v pochopení textu). Po stylistické stránce
je text místy hůře pochopitelný, celkově se nečte příliš dobře. Je příliš stručný (hlavní text práce je
asi na 75 stranách) a k úplnému porozumění často chybí podstatné detaily. Některé pasáže nedávají
zcela smysl a není jasné, jestli jde o stylistickou neobratnost autora nebo zásadnější chybu v obsahu
zamýšleného sdělení (např. diskuse o významu slova semantic ve 2. odstavci na str. 6, nebo zmínka
o metodě, které je založená na hledání kostry závislostního stromu na str. 11 nedávají smysl). Místy
text nenavazuje dobře na předchozí pasáže (např. zmínka o development data na str. 13), nebo se jeví
jako vytržen z kontextu a není jasné k čemu odkazuje (např. poslední odstavec v části 3.3.3, str. 28,
autor diskutuje jakési výsledky experimentu, ale není jasné k čemu se vztahují). Poměrně často chybí
vysvětlení použitých pojmů (např. semantic query na str. 11, termín Legal Informatics na str. 15 také
nemusí být čtenáři jasný a bylo by dobré jej vysvětlit). Některé definice obsažené v textu nejsou jasné
(např. definice ontologie a knowledge base na str. 9, z textu není jasné, v čem se tyto liší). Naopak,
některé části se zdají být v práci navíc, není zřejmý jejich význam v kontextu celé práce (např. popis
ratingu dat s ohledem na principy Linked Open Data na str. 12). Problémem je také nekonzistence,
např. terminologická (např. pojmy applicability a effectiveness v tabulkách v sekci 6, nebo uvádění
hodnot výsledků v původním intervalu [0,1] a jinde v procentech (nebo zcela chybně jako např. v
tabulce 4.5, kde popisky indikují že hodnoty Precision a Recall jsou v procentech, ale není tomu tak).
Popisky tabulek a diskuse jejich obsahu jsou v některých případech nedostatečné (např. není jasné,
čemu odpovídá řádek v tabulce 3.3 označený jako graphical), podobně je to u grafů, kde většinou
chybí popis os (např. 3.8, 3.9).

Otázky k obhajobě

1) V textu disertační práce nejsou explicitně uvedeny její cíle. V zásadách pro vypracování v SIS
je uvedeno: „Cílem disertační práce je integrace znalostí získaných z kolekce textů pomocí aplikací
počítačového zpracování přirozeného jazyka a znalostí z externích zdrojů typu Linked Data.“ Z textu
v úvodu práce by mohlo vyplývat, že cílem je navržení nového způsobu publikování legislativních
dokumentů a demonstrovat jeho výhody. Jaké byly cíle disertační práce? Do jaké míry byly splněny?
2) Na str. 17 autor uvádí, že z existující literatury je nejrelevantnější práce Harašta a Savelka (2017),
která se zabývá zpracováním českých právních textů. Čtenář se ale vůbec nedozví, o čem tato pub-
likace pojednává a jak se vztahuje k autorově disertační práci. Tato skutečnost dobře charakterizuje
stav rešerše literatury (prezentované zejména v druhé kapitole), které je nedostatečná. Nepřesvědčuje
čtenáře, že se autor dobře orientuje v současném stavu poznání ve zkoumané oblasti. Autor sice cituje
značné množství prací, ale často jen výčtem, bez uvedení detailů, a nedaří se mu zasadit svůj příspě-
vek do širšího kontextu. Chybí přímé srovnání na experimentální úrovni (jak by fungovaly jiné metody
na autorových datech, jak by fungovaly autorovy metody na jiných datech). Jak by autor prezentoval
svoje výstupy (datasety, metody, výsledky) v kontextu ostatních prací a stavu výzkum v této oblasti?
3) Autor se v práci zabývá (v podstatě) 3 úlohami: rozpoznávání entit, sémantických vztahů mezi nimi
a jejich integrací do nějaké báze. Ani v jednom případě není úloha řádně definovaná. Jistý pokus se
nachází na str. 10, ale definovat entity jako „Entities are noun phrases and consist of a few tokens in
an unstructured text“ není příliš vhodné. Definice nemusí být zcela formální (matematická), ale mělo
by být jasné, o co v těchto úlohách jde. Co je to entita, co je to sémantický vztah, jak se projevují
v jazyce, co ve skutečnosti anotujeme a jak hodnotíme výsledek (co je a co není úspěch). Jak jsou
tedy tyto úlohy pro účely předkládané disertační práce definovány? V čem se použité definice liší od
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tradičních/jiných definic v literatuře? Jak je to se zájmeny a koreferenčními řetězci?
4) Jak už bylo zmíněno výše, anotační pokyny pro anotaci vytvořených korpusů nejsou dostatečné.
Jak přesně se rozhodovalo, co je entita a co není? Proč jsou vyňaty vnořené entity a entity, jejichž
pojmenování netvoří souvislou část textu? Jak bylo rozlišováno, zda je možné z textu odvodit existenci
sémantické vazbymezi entitami? Byly entity zjednoznačňovány? To, že je sémantická relace vyjádřena
na syntaktické rovině ještě neznamená, že existuje. Jak (by) byly tyto případy řešeny?
5) Několik nejasností je spojeno s kapitolou 7, která je věnována využití nalezených vztahů a jejich
integraci do dvou ontologií. Jaký je autorův vlastní příspěvek, co se týče návrhu ontologií (jejich sché-
matům)? Jak probíhala samotná integrace nalezených informací? Jaká data a v jakém množství byla
zpracovávána? S jakým výsledkem? Jak se řešily případné kolize (kdy informace získaná z jednoho
dokumentu je v rozporu s ostatními)?

Publikační činnost autora

V seznamu publikací uvádí autor 10 položek, z čehož jsou 3 datasety, jeden článek na lokální kon-
ferenci, jeden demo článek, 2 příspěvky na nepříliš známé konferenci MICAI (bez CORE ratingu), 2
(ne zcela recenzované) příspěvky na konferenci LREC. Poslední je příspěvek je ale ze studentského
workshopu při konferenci ACL 2016, což lez považovat za významný úspěch. Krom těchto publikací
je ale Vincent Kríž autorem dalších minimálně 5 publikací, které v seznamu uvedeny nejsou. Ty sice
nesouvisejí s tématem disertační práce, ale byly publikovány na významnějších fórech.

Závěr

Práce má řadu nedostatků, ale ty se týkají především textu/formy a nikoliv obsahu a dosažených
výsledků. Ty jsou dostatečné a proto doporučuji disertační práci k obhajobě. Na celé práci oceňuji
zejména vytvoření dvou korpusů, které umožní dosažené výsledky dále rozvíjet.

doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. 9.9. 2019, Praha


