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Použitím moderních nástrojů text miningu 

Lze získat informace z textu, 
aniž bychom ho četli? 
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Způsob využití text 
miningu 

Postup evaluace 
  

Zadání evaluačního 
 úkolu 
 

Obsah prezentace 
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Zadání evaluačního projektu 
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Zadání evaluace 

► Identifikovat faktory, které mají vliv 
na ekonomickou udržitelnost a 
replikovatelnost projektů 
podpořených z programu LIFE 

► Vytvořit scoring model, 
předpovídající pravděpodobnost 
ekonomické životaschopnosti a 
replikovatenosti nových projektů 
 
 

► NEEMO EEIG – subjekt 
zodpovědný za monitoring projektů 
podpořených z LIFE 

► DG Environment – finální uživatel 
výstupů 

Cíle evaluace Zadavatel 

Rozsah evaluace 
► Přes 4 500 projektů podpořených z programu LIFE 
► Takřka 900 projektů, které byly detailně analyzovány 
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LIFE program 

► Finanční instrument (dotační 
program) spravovaný 
Evropskou komisí podporující 
environmentální, konzervační 
a klimatické aktivity v EU 

► Počátek 1992 
► Hlavní cíle: 

► Fungovat jako katalyzátor 
► Prosazování a integrace cílů 

v oblasti životního prostředí 
► Přispět k lepší správě 
► Přispět k naplnění priorit EU: 

hospodárné využívání zdrojů, 
ztráta biodiverzity a potlačení 
změny klimatu 
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Postup evaluace 
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Zvolený postup evaluace 

Extrakce dat z 
monitorovacího 
nástroje klienta 

Výběr relevantních 
informací k 
vybraným 
faktorům 

Výběr faktorů, na 
které se zaměříme 

Zpracování 
informací do 

sjednocené podoby 

Vytvoření 
ekonometrického  

modelu  

Identifikace faktorů, 
které mají vliv na 
životaschopnost a 
replikovatelnost 

Vyhodnocení  míry 
vlivu jednotlivých 

faktorů 
Klastrování 

projektů 

Případové studie 
Vytvoření 

scoringového 
modelu 

Vytvoření zprávy 
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► Informace o vybraných faktorech – například oblast 
zaměření projektu byla obsažena v několika textových 
polích 

► Pro program neexistuje sjednocená nomenklatura / 
slovník 

► V programu neexistuje obdoba oblastí podpory / 
prioritních os 

► Popis cíle projektu / jeho zaměření je subjektivizováno 
 

Zvolený postup evaluace 

Extrakce dat z 
monitorovacího 
nástroje klienta 

Výběr relevantních 
informací k 
vybraným 
faktorům 

Výběr faktorů, na 
které se zaměříme 

Zpracování 
informací do 

sjednocené podoby 

Vytvoření 
ekonometrického  

modelu  

Identifikace faktorů, 
které mají vliv na 
životaschopnost a 
replikovatelnost 

Vyhodnocení  míry 
vlivu jednotlivých 

faktorů 
Klastrování 

projektů 

Případové studie 
Vytvoření 

scoringového 
modelu 

Vytvoření zprávy 
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K čemu jsme došli 

Presentation title 

► Identifikace sektorů pro všechny projekty by byla 
extrémně časové náročná 
 
 
 

► Větší část projektů není pro evaluaci relevantní  
 
 
 

► Potřeba sjednoceného zařazení projektů 
► Vysoká pravděpodobnost chybovosti při ručním zatřídění 

 
 
 

 
 

4 500 
projektů 

0,5 A4 
na 

projekt 

2 250 
stran 

textu k 
analýze 

4 500 
projektů 

900 
projektů 
s další 

analýzou 

3 600 
projektů 
bez další 
analýzy 
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Způsob využití text miningu 



Page 12 

Využili jsme text mining k identifikaci oblasti 
zaměření jednotlivých projektů 

► Zadání pro naše data science specialisty: 
► Pro každý z 4 500 projektů potřebujeme zjistit jeho téma/oblast, na 

kterou se zaměřuje 
► Zdrojem jsou textová pole obsažená v monitorovací databázi 

► Zemědělství <= “farming” 
► Vodohospodářství = „meadow 

area“, „wetland area“ 
► Lesnictví  <= „deforestation“ 
► Hornictví / Těžební průmysl <= 

„coal“  
► Ochrana přírody <= 

„conservation“ 
► Odpady <= „waste“ 

 

Zdroj informací Identifikované témata 
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Metoda využitím odborné kategorizace 

► Vyvinuli jsme nástroj, který přiřazuje kategorie k projektům LIFE na 
základě významných slov a frází, které se objevují v textech, a 
následně je shlukuje do větších celků dle témat, kterých se týkají. 
 
 
Skládání koncových kategorií Přiřazení projektů dle četnosti 
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Metoda pomocí „Topic mining“ 

► Použili jsme model, který na základě statistické analýzy četnosti 
výskytu slov hledá v souboru dokumentů témata, o kterých se píše.  



Děkujeme za pozornost 
Tomáš Schwardy a Petr Krucký 

Heřmanova 22, 170 00 Praha 7, e-mail: ces@czecheval.cz, web: www.czecheval.cz 
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