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Materiály z prvního podzimního tutoriálu 26/9/19
https://clariah.lindat.cz/#education
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https://clariah.lindat.cz/#education


Nástroje pro zpracování textů
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Barbora Hladká
ÚFAL MFF UK



Nástroje pro zpracování textů 

jsou automatické procedury, které provádí lingvistickou analýzu textu,

tj.  obohacují text o jazykovědné informace. 

Označujeme je též jako lingvistické nástroje.
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Hierarchie nástrojů navázaná
na formální popis jazyka 

Zaměříme se na nástroje v prostředí http://lindat.cz, které navazují

na Funkční generativní popis jazyka (Sgall, 1967)

• jazyk jako systém

• roviny systému

• jednotky rovin
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morfonologická rovina

morfematická rovina

větněčlenská rovina

tektogramatická rovina

foném   dist. rys

morf   morfoném

formém séma  morfém

věta  větný člen

fonetická rovina

http://lindat.cz/


Nástroje z pohledu uživatele

Co dělají a jak se používají

• vlastní instalace

• demo v prohlížeči

• webová služba
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i v druhé části tutoriálu s Janou



https://lindat.cz/repository
Nástroje k vlastní instalaci
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k instalaci

datový repozitář,

i nástroje jsou data

https://lindat.cz/repository


https://lindat.cz/repository
Nástroje k vlastní instalaci

Ve výsledcích hledání jsou nejenom lingvistické 

nástroje, ale i aplikace, např.

• FairyTale Child (pid)

chatbot simulující zvídavé dítě

• STYX (pid)

elektronická cvičebnice

české morfologie a syntaxe 

s 11 tis. větami
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Dítě Povídej mi pohádku!
Uživatel O červené karkulce
Dítě Jaká to byla karkulka?
Uživatel červená :)
Dítě Byla hodně červená?
Uživatel Jako jablíčko

https://lindat.cz/repository
http://hdl.handle.net/11234/1-1459
http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0001-48FB-F


https://lindat.cz/services
Dema a webové služby lingvistických nástrojů
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https://lindat.cz/services


Dema a webové služby
Záznamy
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! citace



Dema a webové služby
Záznamy
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Dema a webové služby
Záznamy

12

uživatelsky velmi pohodlné

uživatel vloží text k opravě



Dema a webové služby
Záznamy
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s Janou



Zpět k hierarchii nástrojů
https://clariah.lindat.cz
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https://clariah.lindat.cz/


Zpět k hierarchii nástrojů
https://clariah.lindat.cz
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https://lindat.cz/services

https://clariah.lindat.cz/
https://lindat.cz/services


Ukázky dem
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s Janou



MorphoDita (pid) -- demo
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• tokenizace

je segmentace textu 

na slovní jednotky

• lematizace

je převedení  slova

do základního tvaru

• tagování

je zjednoznačnění 

morfologické analýzy 

slov v textu

http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-43CD-0


MorphoDiTa (pid) -- demo
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viz dále
lehký úvod 
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uživatel vloží text ke zpracování

http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-43CD-0


MorphoDiTa(pid) -- demo
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http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-43CD-0
https://ufal.mff.cuni.cz/~lopatkova/2017/docs/Appendix_M_Tags.pdf


UDPipe (pid) -- demo
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• tokenizace

je segmentace textu na 

slovní jednotky

• lematizace

je převedení  slova

do základního tvaru

• tagování

je zjednoznačnění 

morfologické analýzy slov 

v textu

• parsování je syntaktická 

analýza vět

• Universal Dependencies je 

způsob reprezentace 

syntaktické analýzy vět

http://hdl.handle.net/11234/1-1702
https://universaldependencies.org/


UDPipe(pid) -- demo

21

1
uživatel vloží text ke zpracování

http://hdl.handle.net/11234/1-1702


UDPipe(pid) -- demo
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2

3

textový výstup (tzv. CoNLL-U format)

http://hdl.handle.net/11234/1-1702
http://universaldependencies.org/format.html


UDPipe(pid) -- demo
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grafický výstup

http://hdl.handle.net/11234/1-1702


https://lindat.mff.cuni.cz/services/translation/
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https://lindat.mff.cuni.cz/services/translation/


PDTVallex (pid): demo
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http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-4338-F


https://lindat.cz/services
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https://lindat.cz/services
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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".


