
Oponentský posudok diplomovej práce Jana Strii                    
„Online rozpoznávání ručně psaných matematických formulí“ 

(„Online handwritten mathematical formulae recognition“) 

 

Predkladaná práca sa zaoberá rozpoznávaním matematických vzorcov zadávaných do počítača ručným 

písaním stylusom na tablete alebo obrazovke, myšou, prípadne iným vhodným zariadením. Hneď na 

začiatku je treba skonštatovať, že téma práce je veľmi náročná a dala by sa rozdeliť na niekoľko častí, 

ktoré by mohli byť samostatnými diplomovými prácami. Autor však tému pojal ako celok a tomu 

zodpovedá aj ohromný rozsah textovej i softwarovej časti jeho práce. 

Práca zoznamuje s aktuálnym stavom poznania v tejto oblasti a navrhuje vlastné postupy na riešenie 

problémov pri rozpoznávaní vzorcov. Autor problém rozpoznávania ručne písaných vzorcov rozdelil 

do štyroch krokov: 

1. Rozpoznanie jednotlivých ťahov a ich zoskupenie do skupín, ktoré by mohli tvoriť jednotlivé 

symboly zo vzorca. 

2. Rozpoznanie možných symbolov zo skupín ťahov. 

3. Štrukturálna analýza – rozpoznanie štruktúry vzorca. 

4. Prevod štruktúry do reprezentácie vhodnej pre prezentáciu formátovaného vzorca (TeX 

a Presentation MathML). 

V každom z týchto krokov autor vyberal vhodné postupy, ktoré ďalej vylepšoval a porovnával na 

anotovanej databáze ručne písaných vzorcov. Aj samotná databáza anotovaných ručne písaných 

vzorcov (asi 2 tisíce vzorcov) a nástroj na anotáciu ručne písaných vzorcov sú veľmi cennými 

výstupmi práce, pretože umožnia aj v budúcnosti testovať a porovnávať ďalšie metódy rozpoznávania 

ručne písaných vzorcov. 

Navrhnuté postupy autor implementoval a otestoval. Všetky priložené a aj webové aplikácie sú plne 

funkčné a vhodné na testovanie skúmaných metód. Len je škoda, že webová aplikácia pre 

rozpoznávanie má obmedzenú sadu symbolov. 

Práce je veľmi rozsiahla. Je napísaná anglicky s občasnými gramatickými chybami a nevhodne 

volenými prekladmi slov. Napr. nonoriented sa pre neorientovaný graf nepoužíva; vhodnejšie je 

undirected, slovo alternate nie je správnym prekladom slova alternatíva a pod. Na druhú stranu je text 

diplomovej práca Jana Strii výborným základom pre publikácie. Výsledky jeho práce dokonca už boli 

prezentované na dvoch medzinárodných konferenciách. 

Celkovo je riešený problém veľmi náročný. Dosiahnuté výsledky sú veľmi sľubné, avšak aj sám autor 

analyzoval, kde sú možné rezervy na ich zlepšenie. Je to hlavne rozpoznávanie symbolov, ktoré je 

veľmi nejednoznačné a nedáva spoľahlivé usporiadanie od najpravdepodobnejších symbolov k menej 

pravdepodobným. Aj keď implementované postupy zvládajú pomerne širokú sadu symbolov, niektoré 

v matematickom texte obvyklé symboly nepokrývajú. Sú to napríklad čiarkované premenné, alebo 

premenné s pruhom nad symbolom a pod. O takýchto symboloch autor vôbec nepíše, pritom Panel pre 
matematický zápis z Windows 7 takéto symboly zvláda. Napriek obsiahlej textovej časti, by si 

niektoré časti zaslúžili dôkladnejší popis. Napríklad vylepšenie rozpoznávania symbolov pomocou 

pravidiel je popísané príliš stručne na to, aby bolo možné vyhodnotiť jeho kvalitu. V každom prípade 

šírka realizovaných riešení ďaleko presahuje obvyklý rozsah diplomových prác. 

Predkladaná práca je na vysokej úrovni a bude solídnym základom pre ďalšie vylepšovanie postupov 

na rozpoznávanie ručne písaných vzorcov. Preto doporučujem, aby práca Jana Strii bola uznaná ako 

diplomová práca. 
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