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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Jedná se o reimplementaci state-of-the-art metody podle článku. Tato metoda obsahuje samostatně náročné

prvky: hluboké učení, konvoluční sítě, rekurentní sítě, seq2seq, a transformer.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno, a implementovaná metoda byla na vybraných datech po sérii dokumentovaných

experimentů vyladěna k nejlepším známým výsledkům, tedy přesnost 99.63% (Character Error Rate 0.37%)
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozmezí, a obsahuje kvalitní vysvětlení literatury i vlastního postupu a výsledků.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce je velmi dobře strukturovaná, pojednává o vhodných tématech do hloubky, a nezabírá se nepodstatnými

detaily. Jediný nedostatek je několik nejasností ohledně jazykového modelu, který vnímám v práci jako
podstatný, ale není přímo zmíněn. Obr. 5.2 poukazuje na schopnost trénování i bez vstupního obrazu, dekodér je
tedy jazykový model, což umožňuje síti predikci znaků i podle kontextu, ale není to zmíněno.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce je velmi dobře připravená v Latexu. Protože je práce Slovensky, nemohu posoudit gramatickou kvalitu.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Práce cituje 52 zdrojů, převážně vědecké články o které se obsah práce opírá. Práce také velmi důkladně

projednává o historii písma, což je pro čtenáře obohacující.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Díky dodatečným změnám je výstup práce na úrovni publikace lokální konference. Kód i experimenty jsou

perfektně dokumentované, včetně instrukcí k instalaci a replikaci výsledků.
8. Využitelnost výsledků
 Práce navazuje na detekci řádků, kterou vytvořili doktorandi v rámci projektu PERO, a je přímo využitelná

v tomto projektu.
9. Otázky k obhajobě
 Jak by jste v práci využil dostupný jazykový model?

Jaký má vliv konstanta 10000 na rovnice pozičního kódování 3.23?
Jakými mechanismy je možné pracovat s proměnlivou délkou sekvencí?

10. Souhrnné hodnocení 96 b. výborně (A)
 V této práci je dobře implementovaná metoda hlubokého učení podle článku, a tím se splněno značně obtížné

zadání. Navíc byla provedena série experimentů na srovnání přesnosti architektur, možností pozičního kódování,
a dalších faktorů.
Díky rozsahu práce se jedná o dále využitelnou a publikovatelnou činnost, a proto doporučuji nejvyšší hodnocení.

 

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

  
V Brně dne: 28. května 2019

 Kolář Martin, M.Sc.
oponent

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

