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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  PDF document representation for automated analysis 
Jméno autora: Bc. Jakub Váca 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Department of Computer Science 
Oponent práce: Ing. Danila Khikhlukha, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Klepněte sem a zadejte text. 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jakub Váca, in his thesis, explores the Portable Document Format known for its complexity and legacy design. Nevertheless, 
an elegant model of a PDF file is suggested. Jakub uses this model to build several  ML based fraud detectors, capable of 
identifying forged documents.  This is quite novel area with a lot of open problems. A particular solutions, implementation 
details, as well as the performance of the detectors, are discussed in the thesis. 
 
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. 
The assignment was completely fulfilled. 
 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
The thesis is very well logically structured. Performance measurements support the architecture of the model.  Each feature 
of the representation has a neat description.  The evaluation procedure is carefully described as well as GDPR compliance of 
the proposed solution. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Based on the thorough analysis of the PDF file specification Jakub selected a relevant set of features to be extracted from a 
file. Machine Learning algorithms used for the detectors are cited in academic publications. The implementation relies on 
modern frameworks and follows contemporary standards of software engineering. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
The thesis is written in English with minimum typographical and grammar mistakes. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
All sources and ideas presetend are appropriately cited in accordance with the norms. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Jakub Váca, in his thesis, addresses an intriguing problem of forged document detection. This problem is vital, given the 
ever-growing amount of digital transactions in banking and retail. It's worth stressing that Jakub proposes not just an 
elegant machine learning model but a production-ready solution that is currently being applied to real-world problems.  
 
 
 
 
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. 
 
Q1. Is it possible to create a generator of forged documents to increase the number of positive samples and 
create a bigger dataset? Or maybe some time of data augmentation might be employed? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 15.6.2020     Podpis: Ing. Danila Khikhlukha, Ph.D. 


