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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce pracuje s nepřesnými anotacemi a studentka vytvořila vlastní anotovanou sadu.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 82 b. (B)
 Zpráva je celkově členěna smysluplně a text je pochopitelný. Osobně ale nemám rád tento styl členění, který

vychází přímo z postupných činností a pokroků studenta, a má charakter příběhu, kdy získané poznatky ovlivňují
další pokrok. U některých experimentů mi chyběly podrobnosti - například jestli se sítě pro detekci odstavců
trénovaly na celých stránkách a podobně.

5. Formální úprava technické zprávy 71 b. (C)
 Text je bez vážnějších chyb a styl odpovídá odbornému textu. Po typografické stránce práce obsahuje několik

nedostatků. Tabulky a obrázky jsou uprostřed stránek, dělí text, a často tak stránka například začíná dvěma
řádky a pokračuje obrázkem. Všechny grafy jsou rastrové a v malém rozlišení. Také ukázky výsledků jsou
v malém rozlišení (mohly to být například menší výřezy v lepší kvalitě). Odkazy na zdroje jsou součástí vět.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Práce cituje celkem 55 zdrojů, které jsou většinou kvalitní, dobře pokrývají řešenou úlohu a jsou dobře využity.

Chybí mi citace článku popisujícího systém, jehož výsledkem byly počáteční GT anotace.
7. Realizační výstup 83 b. (B)
 Výsledkem jsou zajímavé datové sady, které by bylo dobré i zveřejnit. Navržený algoritmus zpracování stránek je

zajímavý a funkční a může být i použitelný. Zajímavé na něm je i to, že se významně liší například od systému
používaného například v projektu PERO a může mít jiné silné a slabé stránky. Vyhodnocení jednotlivých kroku
navrženého systému a jeho celkové úspěšnosti je dobré, ale úplně chybí porovnání s jinými existujícími systémy.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořené datové sady jsou určitě dále použitelné při vývoji a výzkumu metod zpracování stránek dokumentů.

Vytvořený systém je zajímavý, ale kvůli chybějícímu porovnání s existujícími přístupy není jasné, jak je využitelný
v praxi.

9. Otázky k obhajobě
 Detekce odstavců se trénuje a vyhodnocuje na celých snímcích? Jaké je rozlišení?

Jak dobře systém funguje v porovnání s něčím existujícím (Transkribus, PERO, ABBYY, Tesseract)?
Jak jsou velká slova vůči rozlišení výstupu backbone sítě?

10. Souhrnné hodnocení 81 b. velmi dobře (B)
 Výsledkem práce je zajímavý systém pro zpracování rozložení stránek, jeho jednotlivé časti jsou dobře

vyhodnocené, ale celkový systém nebyl porovnán s jinými existujícími systémy. Hodnotné jsou vytvořené datové
sady. Práce obsahuje typografické chyby.

 

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

  
V Brně dne: 10. června 2021

 Hradiš Michal, Ing., Ph.D.
oponent
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