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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
Splnění zadání
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti

Komentář   
Cílem práce je navrhnout zpracování skenovaných dokumentů obsahujících textové a 
netextové elementy, a ten pak implementovat jako program vytvářející PDF dokument z 
naskenovaných obrázků.

Cíl práce se podařilo splnit, kvalita implementace je asi nejsilnější stránkou práce. Práce ale 
neobsahuje testování ani na úrovni unit testů, ani měření kvality výstupních dokumentů, což je
zarážející. V práci také prakticky chybí programatorská dokumentace. Objevují se i prohřešky 
menší důležitosti. Celkové hodnocení práce je tedy těžké určit.
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář   
Textová část práce se většinu času věnuje popisu jednotlivých kroků zpracování dokumentů,
což obsahuje převod do odstínů šedi, vyrovnání histogramu, automatická rotace obrázku,
detekování textu a obrázků a nakonec clusterování.

Většina analytických částí práce popisují plynulým textem jednotlivé algoritmy. Za zbytečně 
stručnou považuji sekci o Bloombergově algoritmu na rozpoznání netextových částí 
dokumentu (který je citován, ale není vysvětlena idea algoritmu, pouze jeho kroky) a sekci o 
clusterování (kde se píše, že „samotným clusterováním se v této práci zabývat nebudeme“, 
přestože je důležitou částí implementace).

Práce na několika místech tvrdí, že jistá zvyklost je „nejčastěji používaná“, ale už neuvádí ani 
jeden příklad nebo zdroj, ze kterého by toto tvrzení šlo odvodit. Toto se objevuje na straně 4 
pod vzorcem (1.2). Podobně na straně 13 se zmiňuje segmentace textu jako „klasický problém 
analýzy obrazu dokumentu a byl dodnes řešen mnoha výzkumy“. K tomuto tvrzení není 
uvedena ani jedna citace.

Z citačních pochybení je asi nejzávažnější to, že obrázek 3.1 není ozdrojován, přestože je 
převzat z citace [4] bakalářské práce. Citace [4] je alespoň zmíněna na jiném místě. Takto 
vyvstává otázka, jsou-li ostatní obrázky dobře ozdrojovány.

Co se týče citací, musím podotknout, že není zmíněna žádná předchozí implementace nebo 
soudobý software, který dělá podobnou práci, což je podle mého názoru pochybení; kompresí 
a začištěním obrázků po skenování se například zabývá open-source projekt scantailor 
(scantailor.org).

Celou stranu 6 zabírá počitání integrálu, což je jediný výskyt integrálního počtu v práci. 
Jednak integrál nejspíše není novým výsledkem a bylo by lepší ocitovat učebnici. Druhak
práce na konci strany 6 s integrálem zmiňuje, že „nemůžeme tuto techniku uplatnit, jelikož by 
to vedlo ke vzniku artefaktů“. Užitečnost počítání integrálu je tedy prakticky nulová.

Uživatelská dokumentace je podle mého názoru v pořádku.

Vývojová dokumentace je nejslabší stránkou práce. Práce obsahuje pouze „Popis 
implementace“, což je dvoustránková sekce popisující pořadí jednotlivých kroků algoritmu na 
postprocessing. Sekce se nijak nezmiňuje o implementaci samotné, neobsahuje jména tříd 
nebo metod, které implementace obsahuje, jak dané metody fungují a zda-li složitost 
implementace odpovídá složitosti algoritmů samotných, což ve vyšších jazycích jako C# není 
vždy pravidlem.

Vývojová dokumentace není ani přiložena na CD. Samotný zdrojový kód je také okomentován
velmi sporadicky, takže dokumentace se nedá automaticky vygenerovat ze zdrojového kódu.

Velice mne také překvapilo, že program nebyl testován na větším množství dat, dokonce že ani
není žádný příklad výstupu algoritmu jako obrázek v práci nebo na CD. Jediná část, která 
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zmiňuje testování samotného programu, je „Při několika testovaných dokumentech v 
defaultním nastavení implementace byl výsledek bezchybný. Při použití programu na několika
stránkový dokument bylo 6000 znaků reprezentováno 400 clustery, což je méně než 7%.“ 

Drobná pochybení:

• použití znaku „X“ místo znaku pro násobení („4X1 prahová redukce“) 
• občasné gramatické chyby: „Touto metodou bychom ovšem moc velké komprese 

nedosáhly“ a chybějící čarky: „2500 znaků z nichž se jich mnoho opakuje“.
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace
Komentář   
Implementace je vyhovující rozsahem, složitostí i návrhem, který jednotlivé kroky 
postprocessingu odděluje do samostatných třid. Kód  je správně psán s anglickými názvy 
proměnných i komentáři. Malá připomínka: Název třídy „Preprocessor“ v programu, který v 
názvu má slovo „Postprocessor“, je docela matoucí.

Zdrojový kód programu obsahuje komentáře jen zřídka; to by vadilo méně, pokud by práce 
obsahovala kvalitní programátorskou dokumentaci jinde, ale tak tomu není.

Přestože kód je rozdělen na několik oddělených částí/tříd, které by šlo testovat samostatně, 
implementace neobsahuje žádné unit testy.

Jak již bylo zmíněno, práce neobsahuje žádná testovací data ani měření výsledků, což 
hodnotím velmi negativně. Testoval jsem program na několika naskenovaných stránkách a 
program skutečně fungoval jako nástroj na silnou kompresi naskenovaných dokumentů, kde 
alespoň při výchozím nastavení musí uživatel počítat se ztrátou kvality písma a s mírným 
poškozením grafiky, které asi proběhlo během převodu naskenovaného obrázku na černobílý.

Na několika testech, které jsem provedl s vlastními daty, byl program zcela stabilní.

V příloze k oponentuře přikládám dva mnou pořízené vzorové vstupy naskenováné jako
fotografie v odstínech šedi s 300ppi a rozlišením zhruba 1500 × 2400 pixelů. Přikládám také
výstup programu na těchto dvou stránkách.

Otázky na obhajobu:

1. Můžete předvést alespoň 5 dokumentů skenovaných v módu odstínů šedi, každý s jiným 
ppi, které byly potom zpracovány vaším programem, a srovnat je s původním naskenovaným
obrázkem?

2. Můžete popsat metodu „single-linkage hierarchického clusterování“, kterou podle textu 
práce v programu používáte, ale v textu její popis přeskakujete?

3. Můžete vysvětlit poškození obrázku ve vzorovém dokumentu přilozeném k obhajobě? 
Uvažoval jste implementaci, kde se obrázky budou uchovávat tak jak jsou, tedy např. v 
odstínech šedé?

4. Jsou všechny obrázky uvedené v práci (mimo Obrázku 3.1) zcela původní práce autora, 
nebo byly převzaty z literatury nebo internetu?

Závěrečný komentář:

Objektivní hodnocení této práce je těžké určit, protože obsahuje jak zdařené části (stabilní 
implementace a spojení rozumně obtížných algoritmů na zpracování obrazu) tak dvě části 
velmi nedostačující: V práci úplně chybí vzorový příklad výstupu nebo jakýkoli pokus o 
měření kvality výstupních dat, a to jak v samotné práci, tak v přiloženém zdrojovém kódu. 
Chybí také ověření správnosti jednotlivých procedur unit testy a netriviální programátorská 
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dokumentace. Objevují se i chyby menší důležitosti.

Myslím si, že práce by si zasloužila ještě jednu iteraci úprav, neboť věřím, že řešitel by byl 
schopen opravit výše zmíněné výtky v řádu týdnů. Pak by práce mohla dosáhnout i na lepší 
známku. Jako oponent ale musím hodnotit finalizovanou verzi.

Celkové hodnocení práce je na pomezí stupňů „Dobře“ a „Neprospěl“, s příklonem k „Dobře“,
neboť práce nějaké kvality má.

Celkové hodnocení Dobře  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum 7. 6. 2015  Podpis
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