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2 2 Zdroj: Jak vyzrát na vychytralého tlouště. Vyzkoušejte bahýnko a ovoce (7/6/2011) 
http://hobby.idnes.cz/ 

Chytal tlouště na višni 

http://hobby.idnes.cz/


Tloušti se nenechají jen tak napálit. Pro 
většinu rybářů představují výzvu: "Kdo s 
koho..." Vyzkoušejte neobvyklé návnady, 
které by vám mohly pomoci. … Při lovu na 
ovoce* je velmi důležité vybrat vhodné 
lovné místo. Šanci na krásné úlovky 
budete mít v místech, kde jsou přímo nad 
hladinou větve ovocných stromů (třešeň, 
višeň)… 
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Jak vyzrát na vychytralého tlouště. 
Vyzkoušejte bahýnko a ovoce 

*A co lov tloušťů na maso? 



Chytal tlouště na višni aneb 
Učíme počítače (nejen) česky 
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Učíme počítače (nejen) česky 

 např. větné rozbory 
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https://lindat.mff.cuni.cz/services/treex-web/ 

https://lindat.mff.cuni.cz/services/treex-web/
https://lindat.mff.cuni.cz/services/treex-web/
https://lindat.mff.cuni.cz/services/treex-web/


Chceme-li naučit počítač  
větné rozbory 
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předmět 

Pu místa 

Chytal tlouště na višni. (On) 

přívlastek 

předmět 

Chytal tlouště na višni. 

(On) 
Pu způsobu 

předmět 

Chytal tlouště na višni. (On) 

… 



Chceme-li ho naučit víc … 

Jak přežít (den)2 na matfyzu 
Víte, proč nosí matfyzáci kostkované košile? Aby si určili 
souřadnice, kde je svědí záda. 

 Hned vedle chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně 
úřaduje Informatická sekce matematicko-fyzikální fakulty. 
Polovina jejích studentů si na škole vyláme zuby. 
Soustíčkem, které zaskočí, bývá často matematická analýza, 
tak obávaná, že je kultovní. Obsah předmětu zní 
hrůzostrašně: funkce, limity, derivace, integrály, teorie míry, 
nekonečné řady a analytické funkce. Prý všechno kromě 
algebry, analyzuje se cokoliv, co se dá. A dá se toho hodně 
... 

7 Zdroj:  http://cilichili.cz/clanky/jak-prezit-den2-na-matfyzu-249.html 

http://cilichili.cz/clanky/jak-prezit-den2-na-matfyzu-249.html
http://cilichili.cz/clanky/jak-prezit-den2-na-matfyzu-249.html
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Chceme-li naučit počítač 
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 např. opravovat gramatické 
chyby 



Chceme-li naučit počítač  
opravovat gramatické chyby 
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Jak přežít (den)2 na matfyzu 
Víte, proč nosí matfyzáci kostkované košile? Aby si určili 
souřadnice, kde je svědí záda. 

 Hned vedle chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně 

úřaduje Informatická sekce matematicko-fyzikální fakulty. 

Polovina jejích studentů si na škole vyláme zuby. 
Soustíčkem, které zaskočí, bývá často matematická analýza, 
tak obávaná, že je kultovní. Obsah předmětu zní 
hrůzostrašně: funkce, limity, derivace, integrály, teorie míry, 
nekonečné řady a analytické funkce. Prý všechno kromě 
algebry, analyzuje se cokoliv, co se dá. A dá se toho hodně 
... 

http://lindat.mff.cuni.cz/services/korektor/ 

http://lindat.mff.cuni.cz/services/korektor/


Chceme-li naučit počítač  
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 např. sumarizovat text 



Chceme-li naučit počítač 
sumarizovat text 
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Jak přežít (den)2 na matfyzu 
Víte, proč nosí matfyzáci kostkované košile? Aby si určili 
souřadnice, kde je svědí záda. 

Hned vedle chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně úřaduje 
Informatická sekce matematicko-fyzikální fakulty ... 

Přednáška Matematická analýza 
I začíná v devět ráno v prvním 
patře. Matfyzák je chytrý a krásný. 



Chceme-li naučit počítač 
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 např. překládat 



Chceme-li naučit počítač 
překládat 
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http://lindat.mff.cuni.cz/services/moses/ 

http://lindat.mff.cuni.cz/services/moses/
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 např. doplnit obrázek k textu 

Chceme-li naučit počítač 
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Chceme-li naučit počítač 
doplnit obrázek k textu 

Odcházel Ondřej. Automatické doporučování ilustračních snímků. 
Diplomová práce, MFF UK, 2014 



Chceme-li naučit počítač 
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 např. vyhledat spojení 
dle hlasové komunikace 
s uživatelem 



Chceme-li naučit počítač  
vyhledat spojení 

 Volejte 800 899 998 a získejte 
informace o veřejné dopravě v ČR 
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http://ufal.mff.cuni.cz/alex/ptics 

http://ufal.mff.cuni.cz/alex/ptics


Jak na to? 

18 

Chceme-li učit počítač 



Pozor na … 
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? 

? 

? 

Jak přežít (den)2 na matfyzu 
Víte, proč nosí matfyzáci kostkované košile? Aby si určili 
souřadnice, kde je svědí záda. 

     Hned vedle chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně úřaduje 
Informatická sekce matematicko-fyzikální fakulty. Polovina 
jejích studentů si na škole vyláme zuby. Soustíčkem, které 
zaskočí, bývá často matematická analýza, tak obávaná, že 
je kultovní. Obsah předmětu zní hrůzostrašně: funkce, 
limity, derivace, integrály, teorie míry, nekonečné řady 
a analytické funkce. Prý všechno kromě algebry, analyzuje 
se cokoliv, co se dá. A dá se toho hodně ... 



Naučme počítač 
ohýbat česká slova 
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Učíme počítač ohýbat česká slova 

 Druhy slov 

 Podstatná jména 

 Přídavná jména 

 Zájmena 

 Číslovky 

 Slovesa 

 Příslovce 

 Předložky 

 Spojky 

 Částice 

 Citoslovce 

 Mluvnické kategorie 

 rod 

 číslo 

 pád 

 osoba 

 čas 

 způsob 

 … 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

M,I,F,N 

S,P 

1,2,3,4,5,6,7 

1,2,3 

R,P,F 

N,I,C 

slovní  rod   číslo pád osoba čas způsob 
druh 



 Příprava učebnice tvaroslovných rozborů 

 

 

  Matfyzák 1MS1--- 

  je  5MS-3RN 

  chytrý 2MS1--- 

  a  8------ 

  krásný 2MS1--- 
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Učíme počítač ohýbat česká slova 

slovo        značka 
-------------------- 



 Příprava učebnice tvaroslovných rozborů 

1. Vybrat věty 

2. Udělat rozbory 

Ne na papíře!  

Např. v editoru Čapek 

23 http://capek.herokuapp.com/?lang=cs_CZ  
login: guest, heslo: Guest1 

Učíme počítač ohýbat česká slova 

http://capek.herokuapp.com/?lang=cs_CZ
http://capek.herokuapp.com/?lang=cs_CZ


Honza 1MS1--- měl 5MS-3PN  

pak 6------ příležitost 1FS4---   

promluvit 5------ si 3—3--- s 7------  

ním 3MS7--- mezi 7------ čtyřma 4------ 

očima 1NP7---.  

Moje 3XS1--- sestra 1FS1--- teď 6------  

myje 5FS-3RN talíře 1MP4--- od 7------  

oběda 1IS2---  … 
24 

 Učebnice 

Učíme počítač ohýbat česká slova 



Učebnice v tabulkách 

Honza 1MS1---  10 

měl 5MS-3PN  15 

pak 6------   30 

příležitost 1FS4--- 10 

příležitost 1FS1--- 5 

… 

se 7-----  40 

myje 5MS-3RN 1 

myje 5FS-3RN 1 

… 

 

1MS1--- 5MS-3PN    10 

5MS-3PN 6------     15 

7 3MS7---        2 

… 
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slovo se značkou         kolikrát dvojice značek za sebou    kolikrát 

Učíme počítač ohýbat česká slova 



Počítač už tvarosloví umí 
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Honza myje nádobí 

učebnice 

Honza 

Honza 1MS1---  10x 

měl 5MS-3PN 15x 

pak 6------  30x 

příležitost 1FS4--- 10x 

příležitost 1FS1--- 5x 

se 7-----  40x 

myje 5MS-3RN 1x 

myje 5FS-3RN 1x 

 
1MS1--- 5MS-3RN    10x 

5MS-3RN 6------     15x 

7 3MS7---       2x 

1MS1--- 

myje  

 
5MS-3RN 

nádobí 

učebnice 

 

 
6------ 

nádobí a předložka? 



Počítač už tvarosloví umí 

 Učebnice (asi) nikdy nebude obsahovat 

všechny možné věty 

 Vždy bude pouze vzorkem 

 Proto počítač bude dělat chyby, ale  

 čím větší učebnice, tím méně chyb 

27 http://lindat.mff.cuni.cz/services/morphodita/demo.php 

http://lindat.mff.cuni.cz/services/morphodita/demo.php


Toto byl lehounký úvod 
do strojového učení s učitelem 

1. Ukázat počítači příklady toho, co 

chceme, aby uměl, tj. připravit učebnici 

2. Říct počítači, na co se má v učebnici 

dívat, tzv. příznaky 

 např. jak jdou tvaroslovné značky za 
sebou 

3. Převést příznaky do matematických 

struktur 

 např. relativní frekvence 
28 



 Učíme počítač ohýbat anglická slova 

1. Připravíme učebnici v editoru Čapek 

 anglické věty v Čapkovi označkujeme 

2. Dále postupujeme jako pro češtinu 

29 

Učíme počítače (nejen) česky 
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Skupina studentů, rodilých mluvčích 11 jazyků, píše anglickou 
esej. Anonymně. Pro každou esej určete rodný jazyk jejího autora.  

http://aclweb.org/anthology/W/W13/W13-1730v2.pdf 

Učíme počítače (nejen) česky 

http://aclweb.org/anthology/W/W13/W13-1730v2.pdf
http://aclweb.org/anthology/W/W13/W13-1730v2.pdf
http://aclweb.org/anthology/W/W13/W13-1730v2.pdf


se věnuje automatické 
komunikaci člověka s počítačem 
v přirozeném jazyce.  
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chytal 

Často 

UČENÍ 

MLUV  
JAKO  
ČLOVĚK 
 

tlouště na 

višni 



Lingvistika  
na matfyzu 

32 



formální lingvistika aplikovaná lingvistika* 

*Počítačová lingvistika nebo komputační lingvistika nebo počítačové 

zpracování přirozeného jazyka nebo jazykové technologie. 

data nástroje 

text a řeč MFR 

MR 

VČR 

TR 

foném   dist. rys 

morf   morfoném 

formém   séma  morfém 

věta  větný člen 

(Sgall, 1967) 
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          garantuje studijní plán I3     
  Matematická lingvistika 
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 Mgr. 
 Ph.D. 



 metody strojového učení jsou 
oborově nezávislé 

 

 lékařství, bankovnictví, zábavní 
průmysl, … 
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Učíme počítače 
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         spolupracuje s průmyslem 



Odkazy 

 Doležalová Marie. Přízemní herečka 
na matfyzu, 8. ledna 2015, Reportér 

 ÚFAL – popularizace 
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http://reportermagazin.cz/prizemni-herecka-na-matfyzu/
http://reportermagazin.cz/prizemni-herecka-na-matfyzu/
http://reportermagazin.cz/prizemni-herecka-na-matfyzu/
http://ufal.mff.cuni.cz/popularization

