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Prosím  vyplňte  hodnocení  křížkem  u  každého  kritéria.  Hodnocení  OK označuje  práci,  která
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení  lepší a  horší označují splnění nad a pod rámec
obvyklý  pro  bakalářskou  práci,  hodnocení  nevyhovuje označuje  práci,  která  by  neměla  být
obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte všude, kde
je hodnocení jiné než OK.

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

   Obtížnost zadání x

   Splnění zadání x

   Rozsah práce ... textová i implementační část, zohlednění náročnosti x

   Komentář

Práce se zabývala detekcí řádků, sloupců a slov ve starých manuskriptech. Pro řešení byla zvolena
vlastní  metoda,  který vznikla vhodnou kombinací  několika algoritmů. Celkově hodnotím práci
jako zdařilou s malým počtem připomínek a komentářů.

Jako hlavní nedostatky vidím absenci výstupního formátu ve strojově čitelné formě. Ocenil bych
také  krátkou  diskusi  o  srovnání  použitých  statistických  metod  a  metod  strojového  učení
založených na neuronových sítích. 

Posudek pokračuje na druhé straně.

* Nehodící se škrtněte.



Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Formální úprava ... jazyková úroveň, typografická úroveň, citace x

   Struktura textu ... obsahuje kontext, cíle, analýzu, návrh, vyhodnocení x

   Analýza x

   Vývojová dokumentace x

   Uživatelská dokumentace x

   Komentář
Práce  je  dobře  rozvržena  a  je  napsána  čitelně  a  srozumitelně.  Obsahuje  minimální  počet
gramatických a typografických chyb. Vývojový a uživatelská dokumentace jsou ve formě jednoho
readme souboru.  Pro  vývojovou dokumentaci  by bylo  dobré  přidat  jeden explicitní  dokument
shrnující strukturu a jendotlivé části programu. 
Na straně 8 je zmíněn bilaterální filtr se dvěmi parametry, které jsou sloučeny do jednoho. Chybí
popis toho, co parametry ovlivňují a diskuse potencionálních nežádoucích dopadů.
Dál chybí větší diskuse toho, jak hledat optimální hodnoty jednolitých parametrů programu pro
nejlepší výsledek (např. str. 9 – zvolená velikost okna 37 pixelů nebude asi univerzální. Dalo by se
toto nastavovat automaticky?)
Evaluace mohla být provedena rigorózněji. Např. evaluace u detekcí řádek mohla být porovnána s
ground truth daty – je opravdu dlouhá délka běhu programu nepřekonatelný problém?

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Kvalita návrhu ... architektura, struktury a algoritmy, použité technologie x

   Kvalita zpracování ... jmenné konvence, formátování, komentáře, testování x

   Stabilita implementace x

   Komentář

Implementační část práce je adekvátní. Kód je čitelný a dobře komentovaný. Jedinou připomínku
mám  k  formátu  dat,  která  jsou  výsledkem  práce  programu.  Jedná  se  o  detekované  kousky
dokumentů ve formě obrázků. Bylo by dobré vrátit i strojově čitelný formát (například seznam
souřadnic všech detekovaných bounding boxů řádků a slov).

Celkové hodnocení Výborně – Velmi dobře – Dobře – Neprospěl(a) *
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