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Autor v práci řeší několik dílčích problémů při vytěžování textu z fotografií:  normalizaci osvětlení při nerovnoměrném nasvícení 
předlohy, následný převod na černobílý obraz a detekci orientace řádků (odstranění afinní transformace vstupu).
Normalizace osvětlení je řešena po blocích proložením obrazu lineárními plochami. Výsledný odhad osvětlení je pak spočten lineární
interpolací mezi sousedními bloky. Prokládání lineárními plochami je rošířeno o zpětnou vazbu z binarizace obrazu, kdy jsou brány v
potaz pouze pixely klasifikované jako pozadí.
Pro binarizaci normalizovaného obrazu autor navrhl robustní metodu založenou na statistickém modelu popisujícím množiny pixelů z
popředí (text), pozadí a aditivní šum zkreslující vstup. Parametry tohoto modelu jsou odhadnuty variantou Expectation-Maximization 
algoritmu.
V poslední části práce autor hledá metodu pro odhad orientace textu. Úhel natočení se hledá jako extrém ohodnocovací funkce 
založené na „obtížnosti“ průchodu horizontálních trajektorií textem.

Hlavním kladem práce je precizní práce s matematickým aparátem. Veškerá použitá teorie je vystavěna od základů - autor formálně 
definuje řešené problémy a dokazuje správnost odvozených řešení. Navržené metody jsou dostatečně robustní a fungují na reálných
datech.

Největším nedostatkem práce je chybějící rešerše a jakékoliv zasazení uvedených metod do kontextu současného stavu poznání. 
Uvedené reference se věnují téměř výhradně použitému statistickému aparátu, nikoliv však metodám OCR. 

Chybějící srovnání použitých algoritmů s alternativami neumoňuje objektivně rozhodnout o vhodnosti použitého postupu. Např. se dá
předpokládat, že autorem použitá metoda binarizace by měla fungovat lépe než algoritmy založené na nějaké variantě prahování, 
ale autor to nijak nedokládá. Zajímavé by také bylo srovnání např. s algoritmy využívajícími Markovova pole. 

Doporučení k     obhajobě:

Z výše uvedených důvodů práci  doporučuji  k obhajobě. 

Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací ANO 

Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prvzoryace/

Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou 
je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku):
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