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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Studentka musela při řešení práce nastudovat principy a metody konvolučních neuronových sítí, které překračují

standardní rámec učiva.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Závěr práce je na straně 29. Některé stránky však obsahují hodně volného místa.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Práce je strukturovaná logicky, jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují.

Teoretická část práce je na 20 stran. Návrh řešení již pouze na 3,5 strany. Vyhodnocení pouze na 1,5
strany, přičemž podstatné informace v textu chybí a čtenář se může pouze domnívat.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Práce obsahuje větší množství překlepů a pár gramatických chyb. Typograficky je na rozumné úrovni,

zasloužila by však větší pečlivost.
V textu se ojediněle vyskytují formátovací příkazy Latexu, větší počet referencí není správně napojených
a místo odkazu jsou vysázeny otazníky.
Jednolité formátování textu znesnadňuje čtení některých pasáží teoretické části práce.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Autorka cituje relevantní zdroje a literaturu. Citace jsou v textu použity korektně.
7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Výstupem práce jsou skripty pro natrénování třech variant neuronových sítí pro rozpoznávání textu.

Trénovací data bohužel ale na odevzdaném DVD chybí.
Autorka vyhodnotila různé varianty síti, jejich popis bohužel v práci uveden není.
Detailnější rozebrání výsledků práce také neobsahuje.

8. Využitelnost výsledků
 Dle experimentů autorky funguje klasifikace na reálných datech pouze na 37%. To je však způsobeno množstvím

a typem trénovacích dat (generovaná dat). Při testování na reálných + generovaných datech již dosáhla síť
úspěšnosti 71% a při vhodném nastavení trénování by mohla být úspěšnost jistě vyšší.

9. Otázky k obhajobě
 1. Jaké jsou rozdíly mezi generovanou a reálnou datovou sadou použitou ve vaší práci? Popis doplňte

ukázkou dat z obou množin.
2. Jaké jsou varianty sítí v1, v2, v3, které uvádíte ve vyhodnocení? Jaký je formát dat a jakou velikost má

obraz vstupující do klasifikační sítě? Demonstrujte prosím data použitá pro výše uvedené varianty sítí. 
10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Teoretická část práce je detailní a popisuje souhrn metod použitelných pro rozpoznávání historických textů. Dále

je bohužel práce hodně strohá a přístupy popsané v teoretické části využity nejsou. Autorka sice dělala různé
experimenty při vytváření výsledného řešení, ale nestihla je však do práce zdokumentovat.
Práci by bylo vhodné doplnit o podrobnější popis návrhu jednotlivých variant sítě a detailněji rozepsat
vyhodnocení. Z toho důvodu hodnotím práci na hranici známek D/E.

 

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

 

V Brně dne: 29. května 2018
  .................................
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