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O SÍTI META-NET

META-NET je Síť excelence částečně financovaná Ev-
ropskou komisí. V současné době se skládá z 54 členů z
33 evropských zemí [49].META-NETpodporujeMul-
tilingual Europe Technology Alliance (META), rozrůs-
tající se komunitu odborníků na jazykové technologie a
jazykově-technologických organizací v Evropě:

‚ umožňuje komunikaci a spolupráci napříč jazyky;

‚ zajišťuje rovný přístup k informacím a znalostem v
jakémkoli jazyce;

‚ podporuje funkcionality propojených informačních
technologií.

META-NET stimuluje a podporuje vícejazyčné tech-
nologie pro všechny evropské jazyky. Tyto technologie
umožňují automatický překlad, produkci textů, zpra-
cování informací a management znalostí pro širokou
škálu aplikací a specializovaných oborů. Zároveň umož-
ňují intuitivní jazykové rozhraní k technologiím typu
domácí spotřebiče, strojní zařízení, vozidla, počítače,
roboti aj. META-NET zahájil svou činnost 1. února
2010 a již podnikl několik dalších aktivit, které napo-
máhají jeho cílům – META-VISION, META-SHARE
a META-RESEARCH představují tři směry jeho čin-
nosti.
META-VISION podporuje dynamickou a vlivnou ko-
munitu zainteresovaných subjektů, které spojuje stejná

vize a které mají obdobnou strategii výzkumu (Strategic
Research Agenda, SRA). Hlavním cílem této činnosti je
vytvořit v Evropě ucelenou a soudržnou komunitu jazy-
kových technologií tím, že seznámí jednotlivé zástupce
z oddělených a velice různorodých skupin zúčastněných
stran mezi sebou. Bílá kniha byla vytvořena pro 29 dal-
ších jazyků, každému je věnován zvláštní díl. Byla zalo-
žena rada META Technology Council s cílem diskuto-
vat a připravit vize úzké spolupráce v komunitě jazyko-
vých technologií.
META-SHARE vytváří otevřený nástroj pro výměnu a
sdílení zdrojů. Repozitář tzv. sítě peer-to-peer („klient-
klient“) obsahuje jazyková data, nástroje a webové
služby, které jsou dokumentovány kvalitními metadaty
a organizovány ve standardizovaných kategoriích. Ta-
kové zdroje je snadné získat a jsou i jednotně prohledá-
vány.Dostupné zdroje zahrnují volnémateriály z otevře-
ných zdrojů i materiály omezené, komerčně dostupné a
placené.
META-RESEARCH staví mosty mezi technologicky
blízkými oblastmi. Zejména se soustřeďuje na strojový
překlad.Zároveň se META-RESEARCH zaměřuje na
sběr a zpracování dat a uspořádání jazykových zdrojů
pro účely hodnocení. Dále se zabývá sestavováním in-
ventáře nástrojů a metod a pořádáním workshopů a
vzdělávacích seminářů pro členy své komunity.
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