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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je výzkumného charakteru. Řešitel pronikl do problematiky a vytvořil prototypové řešení. Množství

a hloubka experimentů mají daleko k tomu, aby byly vyčerpávající.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Textová zpráva dobře popisuje pozadí - problematiku neuronových sítí a strojového překladu, včetně učení

sequence-to-sequence překladu, včetně obrazového vstupu. Popis ale zůstává na úrovni "učebnicové" - bylo by
dobré, kdyby řešitel podal přehled výzkumu v této oblasti, zejména existující přístupy používající pro HTR
přístupu Transformer. Současný text téměř vytváří dojem, že řešitel tuto kombinaci vymyslel, což není
pravděpodobné. Pokud ano, měl by v textu diskutovat, proč se tímto směrem vydal. Pokud ne
(pravděpodobnější), bylo by dobré dát kredit autorům tohoto přístupu a zároveň analyzovat jejich existující
přístupy a dobře definovat, jak chce na jejich práci navázat a ji vylepšit. Tím, že práce je pojatá jako výzkumná
(řešitel nevytváří produkční implementaci, ale experimentuje s iPython notebooky), bylo by dobré držet výzkumný
žánr i v textu.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Formální stránka technické zprávy je dobrá. V textu nejsou úplně vzácné jazykové chyby, zejména v interpunkci,

a také drobné formátovací chyby - poměrně často v odkazování na číslované objekty v textu i jiné.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Technická zpráva cituje velké množství pramenů. Jak bylo zmíněno výše, řešitel by mohl lépe analyzovat

existující přístupy k přesně řešenému problému a přesněji se vůči nim vymezit.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Výstupem je kód v iPython sešitech, který je pojatý experimentálně/výzkumně, má daleko do produkčního řešení

nebo demonstrátoru.
Provedené experimenty přinášejí jistý vhled, ale u tohoto žánru diplomové práce by bylo lze očekávat větší počet
experimentů, ablační studie a lepší formulování výsledných doporučení. V kapitole 5, která představuje
provedené experimenty, jsou varianty vyvíjeného systému často označovány způsobem Transformer1, ...,
Transformer4 - to ukazuje na dosti malý počet provedených experimentů a ne moc široké pokrytí různých
problémů k experimentálnímu ověření.

8. Využitelnost výsledků
 Řešitel přispěl k řešení výzkumného projektu PERO, který se zabývá rozpoznáváním ručně psaných textů.

Dosažená zjištění asi přispějí k výzkumu, ale šířka experimentů není úžasná a práce nepřináší úplný průlom
v oboru.

9. Otázky k obhajobě
 Lze vaše řešení označit za "optimální" využití Transformeru pro řešení daného problému? Jaké další

aspekty navrženého přístupu by bylo třeba experimentálně prozkoumávat, aby bylo možné tvrdit, že
opravdu jste se hodně přiblížil optimu?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Oceňuji, že řešitel se zabýval poměrně náročným výzkumným problémem a řešením diplomové práce zřejmě

dosáhl slušného vhledu do problematiky strojového učení pro rozpoznávání ručně psaného textu.
Šíře provedených experimentů a jejich reflexe vůči existující literatuře nejsou příliš hluboké.

 

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