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Cílem diplomové práce Jana Strii bylo navrhnout a implementovat metodu pro automatické 

rozpoznávání matematických vzorců vložených online prostřednictvím tahů na tabletu nebo použitím 
počítačové myši. 

Diplomant postupoval velmi pečlivě a odevzdal rozsáhlou práci. Výsledky jsou sepsány v devíti 
kapitolách. Velmi dobře je zdokumentován stav vědění - jsou podány principy významných 
existujících metod a uvedeny patřičné reference. Nechybí ani evaluace dostupných aplikací. 

Pro účely trénování a testování metody vytvořil diplomant vlastní databázi vzorců zadaných 
několika různými uživateli. Strukturu každého vzorku ohodnotil očekávanou interpretací. K tomuto 
účelu rozšířil standardizovaný formát pro reprezentaci matematických výrazů MathML. 

Vlastní návrh je popsán ve třetí až páté kapitole. Metoda sestává z několika fází. Každá je podrobně 
vysvětlena a důkladně experimentálně ověřena. Za zdařilé považuji především filtrování skupin tahů, 
které mohou tvořit symbol, a statistický model pro popis přípustnosti vzájemných poloh symbolů. Oba 
tyto návrhy jsou hodnotnými příspěvky v oblasti strukturního rozpoznávání. 

Pro objektivní srovnání úspěšnosti své metody s ostatními využil diplomant výsledky a data ze 
soutěže konané v rámci konference ICDAR 2011. Tři z pěti účastníků dokázal v konečném pořadí 
předstihnout. Celkově má výsledná implementace dobrý potenciál pro reálné použití, zejména ve 
spojení s interaktivními zásahy uživatele do rozpoznávání symbolů. 

Předností práce je mimo jiné i bohatá infrastruktura, která byla vytvořena pro usnadnění vývoje a 
pro jednoduché použití implementace. Infrastruktura zahrnuje webovou aplikaci pro rozpoznávání a 
pro sběr dat, nástroje pro anotování, moduly pro ladění v Microsoft Visual studiu apod. Pro realizaci 
uvedených prvků musel diplomant pracovat s různými technologiemi a programovacími jazyky jako je 
například klient-server architektura, formát XML, .NET framework nebo JavaScript. Ne všechny mu 
byly známi a musel si během práce potřebné znalosti doplnit. To mu ale očividně nečinilo žádné 
problémy. 

Kromě implementačních schopností prokázal diplomant opakovaně i schopnost analytického 
myšlení. Aktivně přicházel s mnoha nápady, navrhoval různá vylepšení, jejichž kvalitu následně 
systematicky testoval. Dokázal také samostatně pracovat s literaturou a s různými zdroji na internetu, 
včetně komunikace s lidmi zainteresovanými v dané problematice. Pro hodnocení jsou též relevantní 
dva články, které o své práci dokázal publikovat. 

Z formálního hlediska splňuje práce všechny patřičné náležitosti. Je dobře strukturovaná a 
srozumitelná. Některé pasáže obsahují dlouhé výklady, jsou ale vždy doprovázeny řadou ilustrativních 
schémat a příkladů, které usnadňují pochopení. Text je psán v anglickém jazyce. Vyskytují se v něm 
některé typy chyb jako například nesprávný slovosled, celkově ale i z jazykového hlediska působí 
dobrým dojmem. 

Závěrem mohu konstatovat, že všechny body zadání považuji jednoznačně za splněné. Předložená 
práce je dle mého názoru vysoce kvalitní, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci 
známkou výborně. 
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