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O projektu – Představení 

!  Účel 
!  Zefektivnění prohledávání a vytěžování znalostí z odborných 

textů v českém jazyce 

!  Cílem projektu je vybudovat systém použitelný v přesně 
vymezených doménách: 
!  legislativa 
!  životní prostředí – dokumentace EIA 

!  Přizpůsobíme a propojíme vědecké výsledky z oblastí 
lingvistiky, dolování dat, databází, Linked Data apod. 

!  Certifikovaná metodika a v praxi využitelný SW 

O projektu – Představení 

!  Systém bude částem dokumentů přiřazovat význam 
dle definovaného slovníku (modelu, ontologie).  
!  inteligentní indexování dokumentů 

!  Výstupem budou extrahovaná data, pojmy a vazby 
z jednotlivých dokumentů s jednoznačně určeným 
sémantickým přiřazením. 

!  Oindexovaná a vzájemně propojená data usnadní 
prohledávání a procházení dokumentů uživateli 
(oproti existujícím nástrojům dostupným na trhu). 

!  Reprezentace dat v podobě tzv. Linked Data. 



O projektu – Cíle 

!  Nová certifikovaná metodika  
!  dolování sémantiky odborných textů učícím se systémem a 

zpracování, prohledávání a prezentace získaných 
sémantických dat dle principů Linked Data 

!  Softwarový nástroj 
!  pro dolování, zpracování, prohledávání a prezentaci dat. 

SW je přizpůsoben dvěma daným konkrétním doménám:  
"  legislativní doména - legislativní dokumentace, kde sémantikou 

rozumíme legislativní vztahy v ní obsažené 
"  environmentální doména – aplikovaný zejména na dokumentaci EIA 

a související posudky a stanoviska 

Postup prací – legislativní doména 

!  Po konzultacích s odborníky z oblasti práva a účetnictví, 
vyplynul požadavek na řešení specifických oblastí: 
!  judikáty 
!  účetnictví 

!  Znalosti z uvedených oblastí jsou nyní minimálně strojově 
vytěžovány, tudíž pro uživatele obtížně prohledatelné. 

!  Úprava algoritmů pro větný rozbor pro potřeby legislativní 
domény. 

!  Ruční anotace legislativních dokumentů – trénovací množina 
!  Probíhá strojové zpracování relevantních dokumentů na 

základě ručně oanotovaných předpisů. 
!  Automatizované extrahování pojmů a vztahů z legislativních 

dokumentů 



Postup prací – legislativní doména 

!  Účetní poddoména – specifické činnosti 
! Sondáž u potenciálních klientů – specifikace požadavků 

na funkcionalitu a vzhled 
"  Ideálně výstup jako modul do existujícího systému 
" Návrh prezentační vrstvy nástroje 

! Proběhla jednání s členy Komory auditorů a Komory 
daňových poradců ohledně využití jejich interpretací 
pro vytěžování 

! Tvorba návrhu prezentační vrstvy na základě 
požadavků uživatelů 
"  slouží i pro snadnější demonstraci vyvíjených funkcionalit 

Postup prací – legislativní doména 

Strojové učení a 
počítačová 
lingvistika 

Zpracování dle 
principů Linked 

Data 

Metadata ze 
Sb. zák. 

(zdroj psp.cz) 

Úplná znění 
předpisů 

(zdroj mvcr.cz) 

Judikáty 
(zdroj (n/
u)soud.cz) 

Entity a vztahy 
v účetní 

subdoméně 

100 % 

70 % 
(rok 2013) 

70 % 
(od 1993) 

Soudy 
(zdroj 

justice.cz) 

40 % 

100 % 



Počítačová lingvistika a strojové učení 

(3) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu 

a) tvoří opravné položky a rezervy pouze 
dle zvláštních právních předpisů, a proto 
použijí ustanovení §16, 26, 31, 55 a 57 
přiměřeně, 

b) neoceňují majetek a závazky reálnou 
hodnotou podle § 27 zákona, s výjimkou 
přeměny bytových družstev, a nepoužijí 
ustanovení § 14, 39, § 51 až 55, § 58, 60 
a 69, v rozsahu v jakém upravují 
oceňování majetku a závazků reálnou 
hodnotou, 

 c) sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném 
rozsahu. 

Doplnění 
lingvistických znalostí 
od znaků k významu 
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ručně 

automaticky, 
např. strojové učení 

Větný rozbor legislativních textů 

větný 
rozbor 

strojové učení  
na publicistických textech 

Lze použít na legislativní texty? 

(3) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu 

a) tvoří opravné položky a rezervy pouze 
dle zvláštních právních předpisů, a proto 
použijí ustanovení §16, 26, 31, 55 a 57 
přiměřeně, 

b) neoceňují majetek a závazky reálnou 
hodnotou podle § 27 zákona, s výjimkou 
přeměny bytových družstev, a nepoužijí 
ustanovení § 14, 39, § 51 až 55, § 58, 60 
a 69, v rozsahu v jakém upravují 
oceňování majetku a závazků reálnou 
hodnotou, 

 c) sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném 
rozsahu. 



Větný rozbor legislativních textů 

Pojmenované entity v textech 



Pojmenované entity ve větných rozborech 

Extrakce vazeb mezi pojmenovanými entitami    
z větných rozborů: dotazování nad stromy 

!  účetní jednotky tvoří 
položky 

!  účetní jednotky neoceňují 
majetek a závazky 

!  účetní jednotky sestavují 
závěrku 



Konverze do Linked Data podoby obecně 

Analýza typy entit a vztahů v datech souvislosti s jinými datovými 
zdroji 

Návrh ontologie 
využití existujících ontologií 

(kompatibilita s jinými 
datovými zdroji) 

Implementace konverzní skripty skripty pro čištění a 
propojování dat 

Provoz pravidelné spouštění skriptů 
pro zajištění aktuálnosti dat pomocí vlastního ETL nástroje 

Testování spouštění testovacích sad 
dotazů nad výslednými daty 

Linked Data reprezentace pojmů a vazeb 

!  ontologie popisující Linked Data reprezentaci lingvistického výstupu 



Linked Data reprezentace pojmů a vazeb 

!  lingvistický výstup v Linked Data reprezentaci připravený k 
dotazování 

Linked Data reprezentace pojmů a vazeb 

!  pomocí jazyka SPARQL extrahujeme např. definice 
pojmů 
!  (všechny dvojice podstromů lingvistického rozboru vět 

propojené vazbou "rozumět", "považovat", atd.) 

vyzkoušet 
dotaz 

Provozní činnost 

základní výdělečné 
činnosti účetní jednotky 

má definici 

ostatní činnosti účetní 
jednotky , které nelze 

zahrnout mezi 
investiční nebo 

[finanční činnosti] 

má definici 

Finanční činnost 

taková činnost , která má za 
následek změny ve velikosti 

a složení vlastního kapitálu a 
dlouhodobých , popřípadě i 

krátkodobých závazků 

má definici 



Postup prací – legislativa – účetnictví 

!  Ukázka prezentační vrstvy nástroje 

Postup prací – legislativa – účetnictví 

!  Ukázka prezentační vrstvy nástroje 



Legislativa - nejbližší plánované činnosti 

!  Zdokonalení vyhledávacího nástroje nad oanotovanými daty 
– na základě uskutečněných experimentů 

!  Kontaktování komerčních společností, které provozují: 
!  právnické systémy (ASPI, Beck, případně další), do nichž by bylo 

možné zaintegrovat nástroj na prohledávání judikátů, 
!  účetní systémy (Pohoda, Helios a další) – nabídka SW jako 

modulu 
!  Plánování alternativního uplatnění – např.: 

!  tvorba samostatného nástroje přístupného pomocí webových 
služeb (zpoplatněný), 

!  modul pro edukativní systémy 
"  návrhy prezentace zákazníkům, volba vhodné formy reklamy 

!  Implementace navržené prezentační vrstvy 

Environmentální doména – úvod do 
problematiky 
!  EIA – posuzování vlivů plánovaných záměrů na životní 

prostředí 
!  Záměr – např. stavby, těžba nerostných surovin, výrobní 

zařízení 
! V procesu posuzování vznikají dokumenty – oznámení, 

posudek, stanovisko k záměru 
! Dokumenty obsahují cenné informace, které nejsou běžnými 

metodami vyhledatelné 
!  Záměry vč. průběhu procesu zveřejněny na http://

portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr 
!  Další možné využití v oblasti ŽP 

!  Registr CITES – regulace obchodu s ohroženými druhy zvířat 
a rostlin 



Postup prací – environmentální doména 

!  Analýza environmentální dokumentace – EIA, CITES 
! Oznámení 

"  Základní údaje (oznamovatel, umístění, termín) 
"  Podle typu záměru např. plocha, kapacita zařízení, kusy 

dobytka... (hodnota, jednotka) 
"  Navazující rozhodnutí (typicky např. stavební povolení) 
"  Dopad na ŽP – zábor půdy, spotřeba zdrojů, vypouštění 

znečišťujících látek, odpady a další 
"  … 

!  Posudek – doporučení pro vydání stanoviska 
!  Stanovisko – průběh posuzování, rozhodnutí 
! CITES – rozhodnutí AOPK o povolení obchodní transakce 

Postup prací – environmentální doména 

!  Sondáž u potenciálních klientů – specifikace požadavků na 
nástroj u prohledávání dokumentace EIA a CITES 

!  Probíhá jednání s MŽP a CENIA ohledně ideálního způsobu 
využití nástroje – jeho integrace do vyvíjeného systému nebo 
samostatně 

!  Tvorba ontologického slovníku pro potřeby nástroje – pojmy 
používané v oblasti EIA a CITES 
!  Identifikovány oblasti, pro něž je třeba vytvořit či použít 

relevantní seznam 
!  Seznamy pojmů pro jednotlivé dílčí oblasti – např. znečišťující 

látky, odpady, měrné jednotky, chráněná území, obce… 
!  Tvorba návrhu prezentační vrstvy pro potřeby prezentace 

možností nástroje potenciálním klientům 



Postup prací – environmentální doména 

Ontologický slovník 
ENV 

Kategorizace záměrů 
(zákon 100/2001 Sb.) 

kategorie 

bod 

související pojmy 

Geografické informace 

Kraj 

Obce (okresní, ORP) 

Katastrální území 

Země 

Škodlivé látky 

Seznam IRZ 

Látky, které sleduje 
ČHMÚ 

Odpady 

Nebezpečné 

kód 

Ostatní 

kód 

Chráněné druhy CITES Významné oblasti 

Zvláště chráněná území 

Národní parky 

CHKO 

Národní přírodní 
rezervace 

Přírodní rezervace 

Národní přírodní 
památky 

Přírodní památky 

Natura 2000 

Evropsky významné 
lokality 

Ptačí oblasti 

Jiné 

CHOPAV 

ÚSES 

OZKO 

Zdroje Subjekt (oznamovatel/
žadatel) 

Oznamovatelé EIA 

Provozovatelé IPPC 

Státní správa 

Úřady 

Krajské úřady 

Městské úřady 

Povolení 

Měrné jednotky 

!  Struktura ontologického slovníku 

Postup prací – environmentální doména 

!  Ukázky návrhu prezentační vrstvy pro ENV 



Postup prací – environmentální doména 

Postup prací – environmentální doména 



Postup prací – environmentální doména 

Environmentální doména 
nejbližší plánované činnosti 

!  Dokončení ontologického slovníku 
!  Anotace trénovací množiny pomocí pojmů z 

vytvářeného slovníku 
!  Tvorba pravidel pro prohledávání relevantní 

environmentální dokumentace 
!  Extrakce pojmů z environmentální dokumentace na 

základě ontologického slovníku a lingvistických 
pravidel 

!  Implementace navržené prezentační vrstvy 



Postup prací – uplatnění výsledků 

!  Judikatura 
!  Budou uskutečněna jednání o uplatnění nástroje jako dílčího modulu pro 

právnický systém ASPI 
!  Pokud nebude uskutečněna dohoda, bude navržen samostatný nástroj, 

který bude zpřístupněn přes web 
!  Účetní poddoména 

!  Budou kontaktovány komerčních společnosti, které provozují účetní 
systémy (Pohoda, Helios a další) ohledně možné integrace nástroje jako 
modulu do jejich systémů 

!  V případě špatné odezvy bude navrženo alternativní uplatnění – např. 
tvorba samostatného nástroje, který bude zpřístupněn přes web 

!  Environmentální doména 
!  Probíhají jednání s MŽP a CENIA o možném uplatnění nástroje jako 

dílčího modulu do nově vyvíjeného IS na ministerstvu, případně o jeho 
prezentaci na samostatném portále. 

Postup prací - souhrn 

Dílčí cíl 2012 Splněno Dílčí cíl 2013 Splněno 

DC1.1 100% DC2.1 75% 

DC1.2 100% DC2.2 75% 

DC1.3 100% DC2.3 60% 

DC1.4 100% DC2.4 10% 

DC1.5 100% DC2.5 75% 

DC1.6 100% DC2.6 70% 

DC2.7 75% 

DC2.8 50%* 
* 2 články popisující dílčí výsledky z roku 2013 již vyšly. Pracujeme na souhrnné výzkumné zprávě za celý 
rok 2013. 



Vynaložené náklady na projekt 

!  2012 
Položka Uznané náklady Skutečné náklady 

Osobní náklady 3 052 000,- 2 752 665,- 

Služby 165 000,- 450 561,55 

Ostatní náklady 591 000,- 602 214,07 

Náklady CELKEM 3 808 000,- 3 805 440,62 

Výše podpory 2 436 000,- 2 433 251,62 

Neveřejné zdroje 1 372 000,- 1 372 189,- 

Zdroje CELKEM 3 808 000,- 3 805 440,62 

Vynaložené náklady na projekt 

!  2013 (čerpání do 31.8.2013) 
Položka Uznané náklady Vyčerpané náklady Vyčerpáno (%) 

Osobní náklady 3 052 000,- 1 774 703,- 58% 

Služby 105 000,- 177 935,- 169% 

Ostatní náklady 705 000,- 403 626,- 68% 

Náklady CELKEM 3 862 000,- 2 434 268,- 63% 

Výše podpory 2 492 000,- 1 133 818,- 46% 

Neveřejné zdroje 1 370 000,- 1 300 450,- 95% 

Zdroje CELKEM 3 862 000,- 2 434 268,- 63% 



INTLIB – TA02010182 

 
Děkujeme za pozornost 

 
Dotazy? 

!  Stránky projektu: http://ufal.mff.cuni.cz/intlib 


