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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  PDF document representation for automated analysis 
Jméno autora: Jakub Váca 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Department of Computer Science 
Vedoucí práce: Martin Rehak 
Pracoviště vedoucího práce: Department of Computer Science and Resistant AI, Inc. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
The completion of the work assigned to the student required thorough understanding of the PDF format, understanding of 
the performance and efficacy assumptions of the ML algorithms used in security analysis and the ability to deliver a 
production-ready code. 

 
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 student accomplished all the goals set forth in the assignment to the full extent. 

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
The student was able to successfully identify the key performance issues related to automated processing of the PDF 
format. He was able to select an appropriate framework for the representation of features required for security analysis of 
large volume of documents. The student was able to successfully demonstrate the appropriateness of the selected feature 
representation method by implementing several classifiers described in the academic and industrial literature.  

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
The student was able to independently work with a large body of academic literature from the fields as diverse as PDF 
standard, machine learning representation formats and GDPR regulation. He has clearly demonstrated his ability to deliver 
professional work grounded in the state-of-the-art research.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
The work is written in English, with only few typos and formal or typographical problems. Formatting of some graphs (such 
as on page 55) could have been more conductive for rapid assessment. 

 
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. 
The student worked diligently and independently. As required by the assignment, his own contribution is a glue 
connecting several distinct classes of contributions from other sources – such as software, libraries, standards or academic 
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papers. The student performed the work alongside the engineering team working on adjacent topics and was able to 
proceed independently and with only a minimal level of assistance.  

 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
 
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. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Jakub Vaca’s goals required him to perform a typical task required of an engineer in a real world situation: work 
with existing legacy data - PDF documents – and to transform them in order to fulfil the requirements set forth by 
the subsequent processing, while complying with strict legal restrictions specified in the GDPR regulation and the 
implementing legal codes. The last requirement was to demonstrate the practicality of the approach by 
implementing several forgery detection methods based on earlier publications and to assess the performance of 
the representation. All the goals were successfully completed and amply demonstrated. I wish Jakub all the best in 
his future successful career. 
 
 
 
Datum: 20.6.2020     Podpis: Martin Rehak 

        
 
 


