
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Sladký Jan
Téma: Rozpoznávání ručně psaného textu pomocí konvolučních sítí (id 23065)
Oponent: Kišš Martin, Ing., UPGM FIT VUT

1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Jedná se o náročné zadání, které v sobě zahrnuje současné metody pro rozpoznávání textu, jako jsou

konvoluční a rekurentní neuronové sítě, či attention mechanismus.
2. Splnění požadavků zadání zadání téměř splněno
 Zadání bylo splněno kromě bodu 7, což však na samotnou práci nemá velký vliv. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je spodní hranici obvyklého rozmezí, kapitoly však obsahují dostatečné množství informací i

přiměřené množství ilustrací. Ve druhé části kapitoly 3 jsou pak popisovány dvě konference, které se zabývají
mimo jiné také rozpoznáváním textu. Nemyslím si však, že je tato část v práci nezbytná.

4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce je poměrně dobře strukturovaná a jednotlivé kapitoly práce na sebe dobře navazují. Kapitoly 2 a 4 by však

nejspíše mohly tvořit jeden celek, kapitola 3 by pak mohla mít lepší název než 'Hodnocení'. Dále se pak v textu
objevují drobné nepřesnosti při popisu současných metod pro rozpoznávání textu.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Práce je psánu v Latexu a tudíž je formální úprava zprávy na dobré úrovni, nedostatkem však je umístění

některých obrázků uprostřed stránek. Po jazykové stránce je práce v pořádku.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Práce cituje celkem 38 zdrojů, z toho 3 webové stránky. Všechny uvedené zdroje jsou pro práci relevantní.

V některých bibliografických citacích se však nacházejí drobné nepřesnosti.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Experimenty v práci se zaměřují na porovnání různých možností pro vertikální agregaci příznaků získaných ze

vstupního obrázku pomocí konvolučních vrstev. Z uvedených výsledků experimentů je vidět, že použitý Vertical
Attention Module ve většině případů zlepšuje přesnost rozpoznávání textu.

V odevzdaných zdrojových kódech se nacházejí komentáře pouze na úrovni jednotlivých funkcí a metod, avšak i
samotný kód je poměrně dobře čitelný, takže další komentáře ani nejsou příliš potřeba. Nicméně, z odevzdaných
skriptů není zřejmé, které z nich naprogramoval student sám a které byly získány z již neexistujícího git
repozitáře, který je zmíněn v práci.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky experimentů ukazují, že použití Vertiacal Attention Module může zlepšit rozpoznávání textu. Naměřené

výsledky jsou využitelné především pro další zkoumání této metody.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 89 b. velmi dobře (B)
 Mezi přednosti práce patří obsáhlé nastudování současných metod a několik experimentů s Vertical Attention

Module, ve kterých bylo ukázáno zlepšení oproti jiným možnostem vertikální agregace vizuálních příznaků. 

Nedostatky práce jsou především v drobných nepřesnostech při popisu některých metod, nepřesnostech
v některých bibliografických citacích a nemožnosti určit, které skripty naprogramoval autor práce. Dalším
nedostatkem je také chybějící video prezentující práci.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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