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Program kontroly na pracoviProgram kontroly na pracoviššti ti 
12.5.200912.5.2009

MFF UK, MalostranskMFF UK, Malostranskéé nnáám. 25m. 25
PosluchPoslucháárna S9, 1. patrorna S9, 1. patro

�� 8:30 8:30 -- 9:20 Prezentace Centra (J. Haji9:20 Prezentace Centra (J. Hajičč))
�� 9:20 9:20 -- 9:50 Diskuse9:50 Diskuse
�� 9:50 9:50 -- 10:15 Prohl10:15 Prohlíídka pracovidka pracoviššttěě a a 

výpovýpoččetnetníích kapacitch kapacit
�� 10:15 10:15 -- 10:30 Z10:30 Záápis a zpis a záávvěěrr
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Projekt CentraProjekt Centra

�� CCííl:l:
–– integrovat statistickointegrovat statisticko--matematickou, matematickou, 

popoččíítataččovou a lingvistickou sloovou a lingvistickou složžku výzkumuku výzkumu
–– integrovat výzkum mluvenintegrovat výzkum mluvenéé řřeečči a zpracovi a zpracováánníí

jazykajazyka
–– vytvovytvořřit anotovanit anotovanáá data data 
–– vytvovytvořřit nit náástroje (významovstroje (významovéé) analýzy a synt) analýzy a syntéézyzy
–– integrovat lexikintegrovat lexikáálnlníí zdroje vzdroje včč. software . software 
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Kontext vzniku CentraKontext vzniku Centra

�� DDřřííve: Centrum komputave: Centrum komputaččnníí lingvistiky lingvistiky 
(program M(program MŠŠMT LN), 2000MT LN), 2000--20042004
–– UK, UK, ÚÚJJČČ, Z, ZČČUU

�� NynNyníí: Centrum komputa: Centrum komputaččnníí lingvistikylingvistiky
–– (op(opěět) zt) záákladnkladníí výzkum, program Mvýzkum, program MŠŠMT LCMT LC0505
–– k existujk existujííccíím partnerm partnerůům pm přřibyla ibyla FakultaFakulta

informatikyinformatiky MU Brno (LaboratoMU Brno (Laboratořř NLP)NLP)
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Centrum komputaCentrum komputaččnníí lingvistiky:lingvistiky:
personpersonáálnlníí obsazenobsazeníí

�� RozpoRozpoččet a doba et a doba řřeeššeneníí
–– 53,6 mil. K53,6 mil. Kčč, 2005, 2005--2009 (4 roky 9 2009 (4 roky 9 mměěss.).)

�� PersonPersonáálnlníí obsazenobsazeníí (2009):(2009):
–– 1 1 řřeeššitelitel--koordinkoordináátor (prof.)tor (prof.)
–– DDáále: 7 le: 7 řřeeššitelitelůů a garanta garantůů (3x prof., 4x doc.)(3x prof., 4x doc.)
–– 9 mladých v9 mladých věěd. pracovnd. pracovnííkkůů (Ph.D.)(Ph.D.)

�� Z toho 8 obhZ toho 8 obháájilo v dobjilo v doběě zamzaměěstnstnáánníí v CKLv CKL

–– 24 doktorand24 doktorandůů (Mgr., Ing., RNDr.)(Mgr., Ing., RNDr.)
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PracoviPracoviššttěě (1)(1)

�� UK Praha (UK Praha (ÚÚFALFAL MFF)MFF)
–– vytvvytváářřeneníí jazykových datjazykových dat
–– teoretický výzkum jazyka i metod zpracovteoretický výzkum jazyka i metod zpracováánníí
–– SW nSW náástroje pro analýzu a syntstroje pro analýzu a syntéézuzu

�� ZZČČU PlzeU Plzeňň, KKY FAV, KKY FAV
–– analýza a syntanalýza a syntééza mluvenza mluvenéé řřeečči, zejm. akustikai, zejm. akustika
–– tvorba dat (transkripce, anotace)tvorba dat (transkripce, anotace)
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PracoviPracoviššttěě (2)(2)

�� MU Brno, FI, NLP laboratoMU Brno, FI, NLP laboratořř
–– lexiklexikáálnlníí nnáástrojestroje

�� lexiklexikáálnlníí databdatabááze: definice, sprze: definice, sprááva, vyuva, využžititíí

�� ÚÚJJČČ AV AV ČČRR
–– elektronizace historických lexikelektronizace historických lexikáálnlníích datch dat
–– spoluprspoluprááce na definici lexikce na definici lexikáálnlníí databdatabáázeze
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Koordinace a komunikaceKoordinace a komunikace

�� NeformNeformáálnlníí i formi formáálnlníí schschůůzkyzky
�� Rada CentraRada Centra

–– Jednou roJednou roččnněě

�� PPřředstavenedstaveníí projektu pro projektu pro šširiršíší veveřřejnostejnost
–– Naposledy 22.5.2008, PrahaNaposledy 22.5.2008, Praha

�� SpoluprSpoluprááce v rce v ráámci projektmci projektůů EU / USAEU / USA
�� Obhajoby doktorských pracObhajoby doktorských pracíí, rigor, rigoróóznzníí zkzk..
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Rok 2005Rok 2005

�� ZahZaháájenjeníí prprááce v Centruce v Centru
–– (A(Ažž) 1.4.2005 ) 1.4.2005 -- ppřřeklenuteklenutíí ze zdrojze zdrojůů instituceinstituce
–– ZmZměěna nna náázvu (tradice, nzvu (tradice, náávaznost)vaznost)
–– Redukovaný rozpoRedukovaný rozpoččet na cca et na cca ¾¾: 7,0 mil. K: 7,0 mil. Kčč
–– PoPořříízenzeníí investic (výpoinvestic (výpoččetnetníí stroje stroje -- budoucbudoucíí

výpovýpoččetnetníí cluster) cluster) -- cca 1,7 mil. Kcca 1,7 mil. Kčč
–– RozdRozděělenleníí studentstudentůů a praca pracíí mezi projektymezi projekty
–– ŽŽáádosti o evropský projekt (ndosti o evropský projekt (něěkolik)kolik)
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Rok 2006Rok 2006

�� PrvnPrvníí ucelený rok prucelený rok práácece
–– DokonDokonččeneníí projektu PDT 2.0 (UK, projektu PDT 2.0 (UK, vydvyd. v USA). v USA)
–– Projekt Projekt „„Rekonstrukce Rekonstrukce řřeeččii““ (UK, specifikace)(UK, specifikace)
–– PrPrááce na slovnce na slovnííccíích (UK, MU)ch (UK, MU)
–– MluvenMluvenáá řřeečč –– analýza, syntanalýza, syntééza (hl. Zza (hl. ZČČU)U)
–– IR IR –– CLEF testovacCLEF testovacíí kolekce, mez. soutkolekce, mez. soutěžěž, 1. , 1. ččáástst
–– Digitalizace Digitalizace histhist. zdroj. zdrojůů ((ÚÚJJČČ))
–– Spol. mez. projekt EU (IP): UK, ZSpol. mez. projekt EU (IP): UK, ZČČUU
–– DalDalšíší zahrzahr. spolupr. spoluprááce: EU, USAce: EU, USA
–– 40 výsledk40 výsledkůů v RIVv RIV
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Rok 2007Rok 2007
�� Polovina projektuPolovina projektu

–– LexikLexikáálnlníí zdroje (UK, MU + zdroje (UK, MU + ÚÚJJČČ))
–– DDůůraz na raz na ččeešštinu i anglitinu i angliččtinu (novtinu (novíí pracovnpracovnííci v týmu)ci v týmu)

�� Specifikace anotace, anotaSpecifikace anotace, anotaččnníí software, anotace dat na vsoftware, anotace dat na vššech ech 
rovinrovináách (Zch (ZČČU, UK)U, UK)

–– Integrace mluvenIntegrace mluvenéé řřeečči a zpracovi a zpracováánníí jazyka (UK, Zjazyka (UK, ZČČU)U)
–– NNáástroje pro aut. analýzu a syntstroje pro aut. analýzu a syntéézu jazyka zu jazyka 

�� MluvenMluvenáá řřeečč i psaný jazyk (UK, MU, Zi psaný jazyk (UK, MU, ZČČU)U)

–– PokraPokraččovováánníí mez. spoluprmez. spoluprááce ce 
�� EU (3 projekty 6.RP: UK, UK+ZEU (3 projekty 6.RP: UK, UK+ZČČU), USA (UK, UK+ZU), USA (UK, UK+ZČČU)U)

–– Organizace Organizace celosvcelosvěětt. konference ACL . konference ACL –– 1000 1000 úúčč. (UK). (UK)
–– 66 výsledk66 výsledkůů v RIV (16 v RIV (16 ččas., 39 sb., 5 SW/data atd.)as., 39 sb., 5 SW/data atd.)
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Rok 2008Rok 2008
�� UpravenUpravenéé ccíílele

–– LexikLexikáálnlníí zdroje (MU, UK, zdroje (MU, UK, ÚÚJJČČ))
�� SoftwarovSoftwarovéé lexiklexikáálnlníí nnáástrojestroje

–– SSéémantika (mantika (rozprozp. plagi. plagiááttůů: MU), : MU), 
�� analýza analýza morfmorf., ., syntsynt., ., sséémm. (UK, MU), generov. (UK, MU), generováánníí (UK)(UK)

–– NovNovéé algoritmy rozpoznalgoritmy rozpoznáávváánníí řřeeččii
�� Prozodie, Prozodie, jazjaz. modelov. modelováánníí, rekonstrukce , rekonstrukce řřeeččii

–– ZZíískskáávváánníí daldalšíších jazykových dat, korpusovch jazykových dat, korpusovéé nnáástrojestroje
–– Anotace dat a výzkum pro strojový pAnotace dat a výzkum pro strojový přřekladeklad

�� Platforma TectoMT pro strojový pPlatforma TectoMT pro strojový přřekladeklad

–– TeoretickTeoretickáá formformáálnlníí lingvistika, ulingvistika, užžititíí jazykajazyka

�� Výsledky (RIV): 64, 13 Výsledky (RIV): 64, 13 ččl., 32 sb., 5 knih, 5 SW aj.l., 32 sb., 5 knih, 5 SW aj.
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UK v Praze UK v Praze –– MFF, MFF, ÚÚFALFAL

�� Rozvoj PDT 2.0Rozvoj PDT 2.0
–– Formalizace obsahu sdFormalizace obsahu sděělenleníí ((teoretteoret. výzkum + anotace). výzkum + anotace)
–– teoretickoteoreticko--empirický výzkum (pempirický výzkum (přř.: .: diskursdiskurs))

�� Anotace mluvených dat (rekonstrukce Anotace mluvených dat (rekonstrukce řřeečči)i)
�� NovNovéé metody metody morfmorf. . disambiguacedisambiguace, anotace , anotace ČČNKNK
�� GenerovGenerováánníí ččeešštiny, anglitiny, angliččtiny z formtiny z formáálnlníího zho záápisupisu
�� DialogovDialogovéé systsystéémy my –– integrace porozumintegrace porozuměěnníí jazykujazyku

–– Výsledky budou vyuVýsledky budou využžity pro EU IP ity pro EU IP „„CompanionsCompanions““
�� „„InformationInformation retrievalretrieval““ –– data a aut. Zpracovdata a aut. Zpracováánníí
�� Strojový pStrojový přřeklad eklad -- nnáástroje a datastroje a data



12.5.2009, 12.5.2009, ÚÚFAL MFF UKFAL MFF UK
Centrum komputaCentrum komputaččnníí
lingvistiky (LC536)        lingvistiky (LC536)        1414

ZZČČU PlzeU Plzeňň –– FAV, Kat. kybernetikyFAV, Kat. kybernetiky

�� RozpoznRozpoznáávváánníí řřeeččii
–– Parametrizace signParametrizace signáálulu
–– AkustickAkustickéé a jazykova jazykovéé modelymodely

�� SyntSyntééza za řřeeččii
–– ProzodickProzodickéé chrakteristikychrakteristiky (ARTIC)(ARTIC)

�� DataData--drivendriven (statistick(statistickéé) metody modelov) metody modelováánníí

�� IR (mluvenIR (mluvenáá data)data)
–– Vývoj testovacVývoj testovacíí kolekcekolekce

�� SpoluprSpoluprááce s UKce s UK
–– (v(včč. projekt. projektůů CompanionsCompanions, Malach), Malach)
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MU Brno MU Brno –– FI, LaboratoFI, Laboratořř zpracovzpracováánníí
ppřřirozenirozenéého jazykaho jazyka

�� LexikLexikáálnlníí nnáástroje a zdroje (spol. s stroje a zdroje (spol. s ÚÚJJČČ))
–– Platforma DEB IIPlatforma DEB II

�� LexikografickLexikografickáá stanice stanice PraledPraled, s , s ÚÚJJČČ

–– VerbalexVerbalex
–– WordNetWordNet –– rozrozšíšířřeneníí (29 tis. polo(29 tis. položžek)ek)

�� Analýza Analýza ččeešštinytiny
–– Morfologie (derivace), desambiguaceMorfologie (derivace), desambiguace
–– SYNT (SYNT (syntsynt. analyz. analyzáátor), anaforator), anafora
–– SSéémantickmantickéé vztahyvztahy



12.5.2009, 12.5.2009, ÚÚFAL MFF UKFAL MFF UK
Centrum komputaCentrum komputaččnníí
lingvistiky (LC536)        lingvistiky (LC536)        1616

ÚÚJJČČ AV AV ČČRR

�� LexikLexikáálnlníí zdrojezdroje
–– Vývoj lexikograf. stanice Vývoj lexikograf. stanice PraledPraled (s MU Brno)(s MU Brno)
–– dokondokonččeno 3,500 poloeno 3,500 položžek databek databáázeze

�� Digitalizace archDigitalizace archíívu (s UK)vu (s UK)
–– SkenovSkenováánníí, , „„identifikaceidentifikace““ excerptexcerpt
–– cca 4,000,000 celkem (do konce projektu)cca 4,000,000 celkem (do konce projektu)
–– NynNyníí: 1,2 mil. identifikov: 1,2 mil. identifikováánono
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DosaDosažženenéé výsledkyvýsledky
SouhrnSouhrn

�� RIV 2005RIV 2005--20072007
–– 138 (unik138 (unikáátntníích) zch) zááznamznamůů

�� 166 celkem (166 celkem (--> spol. publikace)> spol. publikace)

–– 64 v roce 200864 v roce 2008

�� VVěěttššina: ina: ččlláánky ve sbornnky ve sbornííccíích konferencch konferencíí
–– ObvyklObvykléé schschééma v oboru komputama v oboru komputaččnníí lingvistikylingvistiky

�� workshop (specializovanworkshop (specializovanéé) / konference (obecn) / konference (obecněějjšíší))

�� NNěěkterkteréé ččasopisy (pasopisy (půůvodnvodníí, ale sp, ale spíšíše souhrnne souhrnnéé výsledky)výsledky)
–– LNCS, IEEE LNCS, IEEE TransactionsTransactions, LRE, LRE

�� Software a data: dSoftware a data: důůraz na raz na „„openopen sourcesource““
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NejcennNejcenněějjšíší výsledky výsledky -- publikacepublikace

�� ČČlláánkynky
–– SemiSemi--supervisedsupervised POS POS taggingtagging (EACL 2009)(EACL 2009)

�� NejlepNejlepšíší dosud dosadosud dosažženenéé výsledky i pro anglivýsledky i pro angliččtinutinu

–– Extension of HVS Semantic Parser by Allowing LeftExtension of HVS Semantic Parser by Allowing Left--RightRight
BranchBranchinging (ICASSP 2008)(ICASSP 2008)
�� Nový výsledek navazujNový výsledek navazujííccíí na prna prááci S. ci S. YoungaYounga

–– LargeLarge--scale Semantic Networks: Annotation and Evaluationscale Semantic Networks: Annotation and Evaluation
�� NAACL 2009; výsledek spoluprNAACL 2009; výsledek spoluprááce s ce s GoogleGoogle ResearchResearch, , ššvýcvýc. . 

�� KnihaKniha
–– ValenValenččnníí slovnslovníík k ččeských sloves (Karolinum)eských sloves (Karolinum)

�� ElektronickElektronickáá verze k dispoziciverze k dispozici
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NejcennNejcenněějjšíší výsledky výsledky -- datadata

�� Korpusy (jazykovKorpusy (jazykovéé databdatabááze, vydanze, vydanéé celosvcelosvěětovtověě))
–– PraguePrague DependencyDependency Treebank 2.0, Treebank 2.0, LinguisticLinguistic Data Data ConsortiumConsortium 20062006
–– CzechCzech WordnetWordnet 1.0 (ELRA, 2008)1.0 (ELRA, 2008)
–– Sign Sign LanguageLanguage, , AudiovisualAudiovisual (ELRA, 2008)(ELRA, 2008)

�� TestovacTestovacíí kolekcekolekce
–– CLEF 2006, 2007CLEF 2006, 2007

�� MultilingualMultilingual crosscross--langaugelangauge searchsearch competitionscompetitions

–– MachineMachine TranslationTranslation OpenOpen CompetitionCompetition -- EuroMatrixEuroMatrix 20062006--88
�� CzechCzech--EnglishEnglish, , GermanGerman, , FrenchFrench, , ItalianItalian, , HungarianHungarian, , SpanishSpanish

–– CoNLL CoNLL SharedShared TaskTask 2007, 2009, koordinace v r. 20092007, 2009, koordinace v r. 2009
�� DependencyDependency parsingparsing, , semanticsemantic role role labelinglabeling ((ččeešština)tina)



12.5.2009, 12.5.2009, ÚÚFAL MFF UKFAL MFF UK
Centrum komputaCentrum komputaččnníí
lingvistiky (LC536)        lingvistiky (LC536)        2020

NejcennNejcenněějjšíší výsledky výsledky -- softwaresoftware

�� SoftwareSoftware
–– Korpusový manaKorpusový manažžer Bonito/er Bonito/ManateeManatee

�� CelosvCelosvěětovtovéé poupoužžititíí: : ČČNK, SNK; NK, SNK; HuHu, , HrHr, GB, GB

–– Word Word SketchSketch EngineEngine
�� KomerKomerččnníí vyuvyužžititíí, spol. s , spol. s LexicalLexical ComputingComputing

–– ComPOSTComPOST
�� StateState--ofof--thethe--art POS tagger (art POS tagger (CzCz, Sk, En, ...), Sk, En, ...)

–– Syntaktický parser Syntaktický parser „„MSTMST““ ((ččeešština)tina)
�� Ve spoluprVe spoluprááci s ci s UnivUniv. . ofof PennsylvaniaPennsylvania
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Vliv vzniku Centra na Vliv vzniku Centra na 
spolupracujspolupracujííccíí organizaceorganizace

�� VyuVyužžititíí úúččelovelovéé podporypodpory
–– 3/4 n3/4 náákladkladůů: osobn: osobníí nnáákladyklady
–– CestovnCestovnéé, technick, technickéé zabezpezabezpeččeneníí
–– Investice (rok 1 a 2 Investice (rok 1 a 2 -- 2005 a 2006)2005 a 2006)

�� VýpoVýpoččetnetníí technika, statisticktechnika, statistickéé výpovýpoččtyty

–– MalMaléé dopldoplňňkovkovéé nnááklady (reklady (režžie ie -- do 12%)do 12%)

�� „„nehmotný dopadnehmotný dopad““ -- nejdnejdůůleležžititěějjšíší::
–– VytvoVytvořřeneníí perspektivnperspektivníích týmch týmůů

�� Mgr./Ph.D. studentiMgr./Ph.D. studenti
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PlnPlněěnníí podmpodmíínek nek 
programu a smlouvy Iprogramu a smlouvy I

�� ZamZaměěstnstnáávváánníí a a vedenvedeníí doktoranddoktorandůů ((šškol. kol. pracprac.).)
–– NynNyníí na vna vššech 4 pracoviech 4 pracoviššttíích (2009: 10/4/9/1)ch (2009: 10/4/9/1)

�� PodmPodmíínka: min. 1 pracovinka: min. 1 pracoviššttěě SplnSplněěnono

�� ÚÚččast studentast studentůů ((BcBc./Mgr./Ph.D.)./Mgr./Ph.D.)
–– Celkem proCelkem proššlo CKL 35 studentlo CKL 35 studentůů SplnSplněěnono

–– 5 n5 náárodnostrodnostíí

�� UplatnUplatněěnníí v komerv komerččnníí sfsfééřřee
–– Petr NPetr Něěmec (UK): mec (UK): TextKernelTextKernel, Hol.; , Hol.; KirilKiril Ribarov (UK): Ribarov (UK): ČČEZEZ
–– Jan Jan RomportlRomportl, Ale, Alešš PraPražžáák: k: SpeechTechSpeechTech ((spinoffspinoff, Z, ZČČU)U)
–– VladimVladimíírr Kadlec (MU Brno): Kadlec (MU Brno): AcisionAcision (GB)(GB)
–– BývBýv. CKL (LN): M. . CKL (LN): M. ČČmejrekmejrek, J. , J. CuCuřříínn (UK): IBM (UK): IBM ResearchResearch
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PlnPlněěnníí podmpodmíínek nek 
programu a smlouvy IIprogramu a smlouvy II

�� PodmPodmíínka: zapojennka: zapojeníí do do evrevr. výzkumn. výzkumnéého prostoruho prostoru
�� 6 projekt6 projektůů EU, 6. a 7. RPEU, 6. a 7. RP

–– VVššechny typy: IP, STREP, echny typy: IP, STREP, NoENoE; SSA, ; SSA, DigDig. . LibrariesLibraries
�� CompanionsCompanions (IP) (IP) -- ZZČČU, UK; U, UK; EuroMatrixEuroMatrix, , EuroMatrixPlusEuroMatrixPlus (STREP) (STREP) -- UKUK
�� ClarinClarin (SSA) (SSA) -- UK, MU, UK, MU, ÚÚJJČČ; KYOTO (; KYOTO (DigDig. . LibrariesLibraries) ) -- MUMU

�� USAUSA
–– Malach (do 2007; UK, ZMalach (do 2007; UK, ZČČU): USC, JHU, IBM, UMDU): USC, JHU, IBM, UMD
–– PIRE: rozpoznPIRE: rozpoznáávváánníí řřeečči a strojový pi a strojový přřeklad (UK, nepeklad (UK, nepřříímo Zmo ZČČU): U): 

JHU, JHU, BrownBrown UnivUniv..
–– Treebanking: Treebanking: UnivUniv. . ofof Colorado      Colorado      SplnSplněěnono



12.5.2009, 12.5.2009, ÚÚFAL MFF UKFAL MFF UK
Centrum komputaCentrum komputaččnníí
lingvistiky (LC536)        lingvistiky (LC536)        2424

EU Project EU Project „„CompanionsCompanions““

�� CCííll
–– InteligentnInteligentníí spolespoleččnníík pro konverzacik pro konverzaci

�� nad fotografiemi, nad fotografiemi, „„howhow waswas youryour dayday““

�� TechnologieTechnologie
–– PlnPlnáá ASR, emocionASR, emocionáálnlníí TTSTTS
–– PorozumPorozuměěnníí ppřřirozenirozenéému jazyku, generovmu jazyku, generováánníí
–– PPřřirozenost dialogu: irozenost dialogu: „„useruser studiesstudies““ / / „„evaluationevaluation““

�� CKLCKL
–– UK/ZUK/ZČČU: ASR, TTS, NLU, NLG, U: ASR, TTS, NLU, NLG, ččáástesteččnněě dialogdialog



ProdlouProdloužženeníí
projektu CKLprojektu CKL

2010(2010(--2011?)2011?)
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ÚÚččel prodlouel prodloužženeníí

�� Zachovat stabilizovaný týmZachovat stabilizovaný tým
–– ExperimentExperimentáálnlníí / týmový charakter oboru/ týmový charakter oboru

�� SpoleSpoleččný postup pro evropskný postup pro evropskéé projekty projekty 

–– ŘŘada studentada studentůů ppřřed obhajobou (2010ed obhajobou (2010--11)11)
–– PPřřeklenout obdobeklenout obdobíí 20102010--1111

�� SkonSkonččenenéé programy (2009) programy (2009) -- novnovéé neexistujneexistujíí
�� VZ nelze rozVZ nelze rozšíšířřit, nenit, neníí pro studenty, a je izolovaný (instituce)pro studenty, a je izolovaný (instituce)

�� PokraPokraččovat v aktuovat v aktuáálnlníích tch téématechmatech
–– RozRozšíšířřeneníí anotovaných korpusanotovaných korpusůů
–– VytvoVytvořřeneníí softwarových nsoftwarových náástrojstrojůů na jejich zna jejich záákladkladěě

�� Analýza jazyka od ASR po sAnalýza jazyka od ASR po séémantickou analýzumantickou analýzu
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OOččekekáávaný pvaný přříínosnos

�� ObecnObecněě
–– Rozvoj statistických metodRozvoj statistických metod

�� zpracovzpracováánníí ppřřirozenirozenéého jazyka a mluvenho jazyka a mluvenéé řřeeččii

–– Tvorba dalTvorba dalšíších zdrojch zdrojůů, integrace st, integrace stáávajvajííccííchch
�� LexikLexikáálnlníí i korpusovi korpusovéé (pro statistick(pro statistickéé metody)metody)

�� Pro pracoviPro pracoviššttěě a institucea instituce
–– JednotlivJednotlivěě

�� udrudržženeníí nadaných studentnadaných studentůů v akademickv akademickéém prostm prostřřededíí
�� „„kritický objemkritický objem““ studentstudentůů a mladých va mladých věěd. pracovnd. pracovnííkkůů (týmy)(týmy)

–– SpoleSpoleččnněě: z: zíískskáánníí daldalšíších projektch projektůů EU (+ spol. s USA)EU (+ spol. s USA)

�� RozpoRozpoččet: cca ve stet: cca ve stáávajvajííccíí vývýšši (13i (13--13.5 mil. K13.5 mil. Kčč))
–– NavýNavýššeneníí vzhledem k zvzhledem k zíískskáánníí kvalifikace u 7 pracovnkvalifikace u 7 pracovnííkkůů
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CCííle prodloule prodloužženeníí

�� ČČeešština, tina, angliangliččtinatina (jednotliv(jednotlivěě, strojový p, strojový přřeklad)eklad)
–– Data, anotace; analýza, generovData, anotace; analýza, generováánníí

�� Mluvený jazyk, integraceMluvený jazyk, integrace
–– ASR, TTS: zdokonalovASR, TTS: zdokonalováánníí
–– Rekonstrukce Rekonstrukce řřeečči i …… dialogovdialogovéé systsystéémymy
–– InformationInformation RetrievalRetrieval (mluven(mluvenáá jazykovjazykováá data)data)

�� LexikLexikáálnlníí zdroje zdroje -- budovbudováánníí a zaa začčlenleněěnníí do do nnáásstrojsstrojůů NLPNLP
–– SlovnSlovnííky nky něěkolika typkolika typůů –– rozrozššiiřřovováánníí, dokon, dokonččeneníí
–– LexikLexikáálnlníí databdatabááze ze ččeešštinytiny

�� MezinMezináárodnrodníí spoluprspoluprááce (EU, USA)ce (EU, USA)
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OOččekekáávanvanéé výsledky 2010výsledky 2010--20112011

�� PokraPokraččovováánníí publikapublikaččnníí ččinnosti innosti -- výstupy:výstupy:
–– ČČlláánky ve sbornnky ve sbornííccíích a ch a ččasopisechasopisech
–– AnotovanAnotovanáá data (data (celosvcelosvěětt. publikace). publikace)
–– Software Software -- openopen sourcesource nebo licencenebo licence

�� DokonDokonččeneníí Ph.D. studiaPh.D. studia
–– 55--7 doktorand7 doktorandůů

�� ZapojenZapojeníí do daldo dalšíších EU (USA) projektch EU (USA) projektůů
–– 3 3 žžáádosti poddosti podáány ve 4. ny ve 4. CallCall (p(přřeklad)eklad)

�� PPřřííprava nových projektprava nových projektůů
–– EU, TechnologickEU, Technologickáá agentura(?)agentura(?)



UkUkáázky zky 
projektprojektůů

CKLCKL
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VýznamovVýznamováá anotace vanotace věěty (UK)ty (UK)
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PDT 2.0:PDT 2.0:
AnAnotaotaččnníí vrstvyvrstvy
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„„RekonstrukceRekonstrukce”” řřeečči (UK, Zi (UK, ZČČU)U)

● „„PPřřekladeklad““

�
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““RekonstrukceRekonstrukce”” řřeečči i 

�� SpisovnSpisovnáá varianta varianta 
promluvy promluvy 
–– „„editovaneditovanéé interviewinterview““
–– ManuManuáálnlníí anotaceanotace
–– AutomatickAutomatickéé nnáástroje, stroje, 

propojenpropojeníí se syntaxse syntaxíí
(v budoucnu)(v budoucnu)
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AkustickAkustickéé modelovmodelováánníí mezislovnmezislovníího ho 
kontextu (Zkontextu (ZČČU)U)

�� VyuVyužžititíí:: AutomatickAutomatickéé titulkovtitulkováánníí televizntelevizníích poch pořřadadůů (nap(napřř. z. záápaspasůů lednledníího ho 
hokeje) vhokeje) v rereáálnlnéém m ččasease
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AutomatickýAutomatický ppřřekladeklad
ččeešštintinaa -->> znakovznakováá řřeečč::

–– ZnakovanZnakovanáá ččeešštinatina
�� umuměělý jazykový systlý jazykový systéémm
�� komunikace mezi slykomunikace mezi slyšíšíccíími a neslymi a neslyšíšíccíímimi
�� podobnpodobnáá ččeešštintiněě

–– ČČeský znakový jazykeský znakový jazyk
�� matemateřřský a pský a přřirozený jazyk neslyirozený jazyk neslyšíšíccíích ch 
�� komunikace mezi neslykomunikace mezi neslyšíšíccíími navzmi navzáájemjem
�� odliodliššnnáá od od ččeešštiny:tiny:

–– simultsimultáánnost nnost –– napnapřř. jeden znak pro . jeden znak pro „„ččlovlověěkk--bběžěží“í“
–– uužžititíí prostoru prostoru –– do prostoru jsou umdo prostoru jsou umííststěěny objekty ny objekty 

komunikace, na nkomunikace, na něžěž se mluvse mluvččíí odkazujeodkazuje
–– roli intonace zastupuje mimika obliroli intonace zastupuje mimika obliččejeeje

–– ČČlovlověěk ovlk ovláádajdajííccíí znakový jazyk nemusznakový jazyk nemusíí umuměět t 
ččesky (ani rozumesky (ani rozuměět textu)t textu)


