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O čem to dnes bude

○ Srozumitelnost a jednoznačnost

○ Proč by právní předpis měl být formulován jednoznačně, srozumitelně, 

jazykově i stylisticky bezvadně?

○ Jsou srozumitelnost a jednoznačnost v rozporu?

○ Proč právě občanský zákoník?

○ Protože je univerzální

○ Umělá inteligence

○ Počítačové porozumění jazyku

○ Dotazník >> stále se můžete zapojit http://bit.ly/VYZKUM-NF (odkaz je i v chatu Zoomu)
2

http://bit.ly/VYZKUM-NF
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2018 International Arbitration Survey  
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Evald



Počítačové porozumění jazyku

umělá inteligence

počítačové 
porozumění 

jazyku
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Počítačové porozumění jazyku

6Zdroj: Sidney Harris

http://www.sciencecartoonsplus.com/


○ odhalí chybu v pádu po předložce

na tunelem

○ pochopí, že zde chyba není

Na nedokončeným tunelem projíždějící auto se vyhláška vztahuje.

○ odhalí chybu v koncovce přísudku ve větě

Sportovci zvítězily.

○ neopraví házely Dívky křičely. Sportovci házely plyšáky a rozhodčím shnilá rajčata.

○ pochopí, že policie odpálila nastraženou bombu bezpečně 

Přijela policie a bezpečně nastraženou bombu odpálila.

○ odhalí společensky přijatelnější výklad, že si dotyčný představoval jinak kytici

Ráno jsem přijel pro kytici růží pro nevěstu.

Nelíbila se mi, představoval jsem si ji jinak. 7

Počítač umí česky, pokud

(Hajič, Panevová, Hladká, 2012)

tvarosloví

syntax

význam



Počítačové porozumění jazyku
aneb Učíme počítače (nejen) česky

humanitní svět

zkoumání jazyka

exaktní svět

počítačů a matematiky
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Jak počítače učit?

V současné době nejčastěji strojovým učením s učitelem = učení z příkladů
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strojové 
učení

s 
učitelem

umělá inteligence

počítačové 
porozumění 

jazyku



Příklad: Učíme počítač rozpoznat e-mailové spamy 
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příklady od učitele 
= e-maily se štítky spam/spam 

spam    spam

algoritmus = postup učení
program

nové e-maily
každý z nás může být učitelem, 
např. v Gmail

zvýšíme počet příkladů pro učení

např.

Čím více příkladů, tím lépe!

jazykově závislé

jazykově nezávislé



Učíme počítače (nejen) česky: větný rozbor
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(On) Chytal tlouště na višni.

předmět

přívlastek

(On) Chytal tlouště na višni.

předmět

pu způsobu

(On) Chytal tlouště na višni.

předmět

pu místa

Chytal tlouště na višni.



Učíme počítače (nejen) česky: větný rozbor
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příklady od učitele 
= věty s rozborem 

algoritmus

Chytal tlouště na višni.

Pozor! Všimněte si prosím, že jsme ho naučili i tvaroslovný rozbor.
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https://lindat.mff.cuni.cz/services/treex-web/run


Srozumitelnost aneb Seznamte se s Evaldem
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Evald  je počítačový program, který najde v textu slova a věty, udělá tvaroslovný, 
větný i významový rozbor a ohodnotí kvalitu textu. Hodnotí texty rodilých i 
nerodilých mluvčích.
Jmenujese Adam. Ja jsem Mongolska. Mongolska ma 21 kraji. Moje rodina je hezka jeste velka. Mongolska 
je 3000 million lidi. Ma tradicni píseňka, taneční. Mongolska tradicni písenka je hezka. Jeste ma ”Morin 
khuur”. Morin Khuur to je muzika. Ten hezka tradicni pohádka, píseň. Mongolska ma mnoho tradiční svatík. 
Třiba Naadam, Tsagaarsur. Ješte mnoho Velbloud, Kůn, Kravá, Koza, Ovce. Mongolsky lidi dobrý. Mongolsko 
ma mnoho horý a nemam ocean. Mongolska hlavní namesto. Ulaanbaatar. ADAM, 18 Let
Bydlim v Čechagh už 6 měsíc. 1. AHOJ

Tip: Vyzkoušejte https://lindat.mff.cuni.cz/services/evald/

https://lindat.mff.cuni.cz/services/evald/
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Srovnání starý a nový občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb. Zákon č. 89/2012 Sb.

počet slov 55 135 215 631

počet vět 2 475 8 927

průměrná délka věty 
(bez interpunkce)

19,3 20,8

Několik jazykových prostředků,  které ovlivňují srozumitelnost
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Trpný rod sloves

i.p.m. = průměrný počet výskytů slova v kolekci textů obsahující 1 milion slov; je možné porovnávat nestejně velké kolekce.



Konektory (spojovníky)
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= výrazy, které propojují věty v rámci souvětí a umožňují pochopit významový vztah 
mezi větami (spojky, některé částice, příslovce i víceslovné výrazy)

Má-li někdo věc u sebe, 
aniž mu svědčí domněnka 
podle § 1043, může uplatnit 
právo náležející vlastníku
na ochranu svým vlastním 
jménem.

Evald



Konektory (spojovníky)
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Zákon č. 40/1964 Sb. 

(i.p.m.)

Zákon č. 89/2012 Sb. 

(i.p.m.)

ledaže 526 1 001

jestliže 1 956 195

ale 91 274

aniž 254 297

i.p.m. = průměrný počet výskytů slova v kolekci textů obsahující 1 milion slov; je možné porovnávat nestejně velké kolekce.



Pořadí přísudku ve větě
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pořadí
ve větě

Zákon č. 40/1964 Sb. 

(i.p.m.)

Zákon č. 89/2012 Sb. 

(i.p.m.)

1. 290 561

2. 2903 2575

4. 1832 1558

6. 3119 2476

8. 1577 1827

... ... ...

Nese však ztrátu, bylo-li 

jeho očekávání zmařeno.

Náleží mu všechna práva 

potřebná k splnění ...
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Jak Evald vyplnil dotazník?
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Spoluvlastníci se vypořádají rozdělením společné věci, jejím prodejem z volné ruky 
nebo ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, anebo převedením vlastnického práva 
jednomu nebo více spoluvlastníkům s vyplacením ostatních. (odst. 2 § 1141 NOZ)
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Podstatné jméno?

Evald

Tip: Vyzkoušejte http://lindat.cz/services/udpipe/

http://lindat.cz/services/udpipe/


Vedlejší věta?
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Spoluvlastníci se vypořádají tak, že buď rozdělí společnou věc, prodají ji z volné ruky 
nebo ve veřejné dražbě, ze které si rozdělí výtěžek, anebo tak, že převedou vlastnické 
právo jednomu nebo více spoluvlastníkům a vyplatí ostatní. (J. Voříšek, 2018)

Bez chyb!Evald
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Beneficient není uveden v textu, proto člověk neví, kdo to je. Evald spojí s tím, co 
se vyskytuje bezprostředně před ním, tedy s prospěchem.

Evald



Legislativní zkratky
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Tip: Vyzkoušejte http://lindat.cz/services/kontext/

http://lindat.cz/services/kontext/
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Z ankety: 
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Vícenásobný zápor

Ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, 
je neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně; k opačnému ujednání se nepřihlíží. 
(§ 1753 NOZ)
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Evald
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Z ankety: 



30



Trpný rod

Nezbytnou cestu může soud povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka 
nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako služebnost. 
Zároveň musí být dbáno, aby soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co 
nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen. To musí být zvlášť 
zváženo, má-li se žadateli povolit zřízení nové cesty. (§ 1029 odst. 2 NOZ)
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V textu je pasivum 
musí být dbáno bez 
udání konatele, což je 
obecně nešvar 
odborných textů.
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Z ankety: 
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1. Evald správně poznal několikanásobný přísudek
vyrobil, vytěžil, vypěstoval a získal.



2. Podle slovníku by odpověděl získal
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Tip: Vyzkoušejte http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/

http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/
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strana, máEvald



Komplexní souvětí

Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a 

povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď 

neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty 

předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně 

obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně 

předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, 

anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou.
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Věta obsahuje 72 slov!
Moc práce prosím ne Sorry tohle 

delat nebudu :D
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Připomíná mi ZŠ, 
nechce se mi nad tím 

ani přemýšlet, brrr.
V právu mi přijde ne 

příliš podstatný

Evald
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Právní pojmy
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Jak vyplnili dotazník respondenti?

http://bit.ly/VYZKUM-NF
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Závěr

Co umělá inteligence soudí
o srozumitelnosti občanského zákoníku
a proč se jí na to bojíme zeptat?
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https://www.matfyz.cz/clanky/prof-bartak-umela-inteligence-lidskou-neprekona
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2012/cislo-9/
https://is.muni.cz/th/jnoo6/Nesrozumitelnost_prava_Jan_Vorisek.pdf


Velice děkujeme

○ všem respondentům ankety
○ Jirkovi Mírovskému z ÚFAL MFF UK za ovládání Evalda
○ organizátorům Noci fakulty 4.0
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syntax význam
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