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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rozpoznávání matematických a chemických vzorců ve sktrukturovaných 

dokumentech 
Jméno autora: Csaba Filip 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Michal Bušta 
Pracoviště oponenta práce: Katedra kybernetiky, FEL, ČVUT do 31.3.2019 (od 1.4.2019 nezaměstnaný)  
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 
 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska formální a jazykové stránky je práce na dobré úrovni, občas se ale do technické zprávy zamotá text, který s úlohou 
nesouvisí a je z trochu jiného literárního žánru, viz ‘Pepík se obává vojenského zneužití technologie …’ a nezvyklá čeština: 
‘nejoptimálnější’ nebo ‘chceme vycvičit model’. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů hodnotím jako A až B, neboť není zmíněna relevantní práce prezentující systém im2latex 
(https://arxiv.org/abs/1609.04938) a práce navazující, které studovaný problém řeší end-to-end bez jeho zjednodušení. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 
 

https://arxiv.org/abs/1609.04938
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Pan Filip si vybral náročné zadání. Na jeho práci oceňuji zejména to, že se jedná o souvislou technickou zprávu 
přesně plnící dané zadání, a také, že se mu podařilo vytvořit funkční prototyp. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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