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Ideologie

• soustava názorů a hodnot založená na 
formulování politických, 
hospodářských a jiných zájmů určité 
skupiny

• Většinou se jako ideologie označují 
pouze politické ideologie

• Liberalismus, marxismus, sociální 
demokracie, …



Politická ideologie v jazykových projevech

• Výběr slov a stavba věty 
může prozradit jakou 
politiku pisatel prosazuje  

• V USA: pozemková daň X 
daň za smrt  nic „mezi“



Techniky automatické detekce ideologie

• Bag of words – seznamy slov a jejich významů v daném kontextu

• Sémantické značky na úrovni celého textu nebo celých vět

• Low frequency words – slova, co se vymykají průměrům

• N-gramy

• Implicit sentiment – přesné odvození vztahu slov od struktury věty; 
ruční anotace, omezený rozsah



Nový přístup – Rekurzivní neuronové sítě

• RNN – metoda strojového učení, 
která zachycuje sémantickou a 
syntaktickou strukturu 

• Výborné výsledky u různých detekcí 
postojů a značkování

• Výhoda RNN  nezávisí na ručně 
dělaných slovnících, databázích a 
seznamech pravidel

• Stačí anotované fráze a věty



• RNN mohou modelovat sémantickou kompozicionalitu – ta není 
implementována univerzálně (ironie, víceznačnost), ale ve většině 
případů platí

• slova jsou tu reprezentována vektory





Word2vec

• 300dimenzionální nástroj vycházející ze 100 miliardového Google 
News korpusu, reflektuje význam podobných slov

• Nejbližší společné vektory slov “green” and “energy” obsahují fráze 
jako “renewable energy”, “eco-friendly” a “efficient lightbulbs”

• Umožní částečně natrénovat RNN algoritmus



Dataset 1 – projevy v Kapitolu

• Přepisy projevů ve sněmovně  vytvořen dataset značkovaný na 
úrovni frází a vět

• Které věty jsou dostatečně ideologické? Výběr učiněn přes:

• LIWC Word Count lexicon rozliší, zda věta obsahuje nějaký názor, 
určuje 70 různých metrik (pozitivita, styl atp.)

• “sticky bigrams” – implikují ideologičnost
• Politici s oblibou používají slova týkající se zabíjení (“masakr”, 

“porážka”, “poprava”, …)

• Zbylo tak 7 816 vět



Dataset 2 – Ideological Books Corpus (IBC)

• Kolekce politických textů z knih a článků 

• Značkováno na úrovni celého textu, podle světonázoru autora

• Obsahuje i užší vymezení (katolická pravice, libertariánství, …) od 
politologů

• Milión vět – jak je označkovat? Vybráno 12 tisíc vět.



• Pořadí záměrně od 
fráze ke větě

• Před vyplněním test 
způsobilosti

• $0.03 za jednu 
položku (= 0,7 Kč)

• Každá věta je 
anotována 3x, stačí 
shoda 2/3

• Po vyvážení zbylo 
3,412 vět



Úspěšnost

• LR = Lexical Represenation

• Použití W2V zvyšuje úspěšnost

• Convote je 2x rozsáhlejší než IBC

• Convote vychází z přepisu řeči, 
věty jsou kratší a tím i lépe 
rozpoznatelné

• Neprovedené testy (-) jsou kvůli 
chybějící vrstvě dat v daném 
datasetu





Co s tím?

• pravděpodobnost schválení zákona podle jeho znění

• evoluce rétoriky během předvolební kampaně, od mírné k závěrečné 
vyhraněné

• “slant index” – jestli se vybrané noviny kloní na určitou ideologickou 
stranu

• Průzkumy mínění na Facebooku a Twitteru
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