
Lehký úvod do strojového učení 
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Motivace 

• Spuštění lingvistických nástrojů https://lindat.cz/services vyžaduje mj. i 

výběr modelu.  Co je to model? 

 

 

 

• Proč nástroje chybují? 
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https://lindat.cz/services


Motivace 
Naučme počítač tvaroslovný rozbor 

3 

Slovní druhy 

• podstatná jména (N) 

• přídavná jména (A) 

• zájmena (P) 

• číslovky (C) 

• slovesa (V) 

• příslovce (D) 

• předložky (R) 

• spojky (J) 

• částice (T) 

• citoslovce (I) 

Mluvnické kategorie 

• rod (M,I, …) 

• číslo (S,P,…) 

• pád (1-7) 

• osoba (1-3) 

• čas (P,R,…) 

• … 

1. Uvažujeme slovní 
druhy a mluvnické 
kategorie a jejich 
hodnoty. 



Naučme počítač tvaroslovný rozbor 

3. Vytvoříme učebnici 

Satoranský NMS1--… 
řádil  VMS-3P… 
v  R--6-- … 
přípravě  NFS6--… 
v  R--6-- … 
Torontu  NNS6--… 
.  Z-----… 
…  … 

2. Zavedeme značky 
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slovní  rod   číslo pád osoba čas        … 
druh 



Naučme počítač tvaroslovný rozbor 
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3. Převedeme učebnici do frekvenčních tabulek 

slovo   se značkou          kolikrát dvojice značek  za sebou kolikrát 

NMS1---  VMS-3R    10x 

VMS-3R  R--7–     15x 

R--7–  NMS7--       2x 

Satoranský NMS1--  10x 

měl  VMS-3P   15x 

přípravě  NFS6--  10x 

přípravě  NFS3--  8x 

příležitost NFS4--  10x 

příležitost NFS1--  5x 

se  R--7--  40x 

dává  VMS-3R  20x 

dává  VFS-3R  20x 



Naučme počítač tvaroslovný rozbor 

4. Satoranský dává koš. 
Satoranský NMS1--  10x 
měl  VMS-3P   15x 
přípravě  NFS6--  10x 
přípravě  NFS3--  8x 
… 
příležitost NFS4--  10x 
příležitost NFS1--  5x 
… 
se  R--7--  40x 
dává  VMS-3R  1x 
dává  VFS-3R  1x 

NMS1---  VMS-3R  10x 
VMS-3R  R--7–      15x 
R--7–  NMS7--        2x 

frekvenční 
tabulky 

Satoranský NMS1-- 

koš 

VMS-3R 
dává 

R--7-- 

koš a předložka?  
 



Toto je strojové učení! S učitelem. 
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Vytvoříme příklady a navedeme počítač, jak se z nich učit. 



MorphoDiTa umí tvaroslovný rozbor 
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https://lindat.mff.cuni.cz/en/services#MorphoDiTa 

https://lindat.mff.cuni.cz/en/services#MorphoDiTa


Klíčové pojmy 

• zlatá data jsou příklady (v motivačním příkladu učebnice) 

• rozdělení na trénovací a testovací množiny 

• reprezentace dat je popis příkladů pomocí atributů  

(v mot. příkladu dvojice slovo, značka a značka, značka) 

• model je způsob reprezentace dat + trénovací množina (v mot. příkladu frekvenční  tabulky) 

• metoda učení je způsob učení z modelu 

(v mot. příkladu způsob procházení frekvenční ch tabulek) 

• trénování modelu je metoda učení + model 

• evaluace je vyhodnocení úspěšnosti modelu na testovací množině 

9 



 
MorphoDiTa 
Zlatá data 
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MorphoDiTa 
Modely 
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pouze slovní druh a poddruh z 15-ti poziční morfologické značky 
  

datum 

model z trénovací množiny bez diakritiky 

https://ufal.mff.cuni.cz/~lopatkova/2017/docs/Appendix_M_Tags.pdf
https://ufal.mff.cuni.cz/~lopatkova/2017/docs/Appendix_M_Tags.pdf
https://ufal.mff.cuni.cz/~lopatkova/2017/docs/Appendix_M_Tags.pdf


MorphoDiTa 
Modely 
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metody učení 

jsou jazykově 

nezávislé, 

jazykově 

závislá jsou 

zlatá data 



Statistické strojové učení 

• Zlatá data jsou výběrem z populace příkladů. Proto můžeme trpět 

• nedostatkem příkladů 

• v testovací množině jsou příklady, které nejsou v trénovací 

(v motivačním příkladu koš) 

• v trénovací množině jsou příklady s nízkou četností 

• Z toho pramení chyby modelů 
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Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ 

(LM2018101 a CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; původně LM2010013, LM2015071) 

je financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

v programu LM „Velké infrastruktury". 


