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Bakalářská práce se zabývá využitím dat z UAV pro tvorbu 3D modelů. Cíle práce jsou definovány 

v zadání BP. Téma si student vybral sám a také na práci pracoval samostatně. Konzultací bylo jen 

několik a to až před odevzdáním práce. Celou práci jsem před odevzdáním neviděla a konzultovány 

byly jen některé části převážně z teoretické části. Některé připomínky student zapracoval a některé 

ne. Čas, který student práci věnoval, se odráží také v kvalitě práce – nepochopení problému 

(hodnocení přesnosti…), nedotažení jednotlivých částí. 

Práce je rozdělena do dvou částí – teoretická a praktická. Obě části by měly být vyvážené. Zde 

teoretická část značně převládá. Některé části by bylo možné vynechat a tím by byl prostor pro 

praktickou část, která není dokončena. Chybí nějaký předěl mezi teoretickou a praktickou částí. Dále 

by bylo vhodné celkově změnit strukturu (např. v kapitole 4 – rozdělit to na popis použitého dronu, 

příprava, vlastní snímkování, zpracování dat). Orientace v textu je obtížná. 

Práce má 73 stran, ale informace jsou někdy zbytečné a také velikost písma i řádkování by mohlo být 

menší. Pokud se zmenší i některé obrázky, bude dostatek prostoru pro potřebné informace. 

Struktura práce (tedy názvy jednotlivých kapitol) byla konzultována, ale jako celek (včetně textu) 

nedává smysl. Používaná terminologie neodpovídá odbornému textu. A také není jednotná 

terminologie (UAV x UAS; …). Je zde mnoho gramatických chyb – skloňování, používání čárek, tečky, 

chybějící písmena nebo i špatný slovosled. Špatná kvalita obrazových příloh (obr. 5, obr. 9). 

Práce neobsahuje žádnou digitální přílohu. Chybí jak vstupní data, tak i výsledné modely 

v jednotlivých programech a výsledné modely z porovnání. 

Celkově mám k práci následující připomínky: 

1. Úvod 

Zde autor zapracoval připomínky ohledně uvedení cílů práce. Ale v následném textu, kde je 

popsáno, co bude práce obsahovat, se text rozchází s cíli. Zde již chybí zmínka o tvorbě 3D 

modelů. 

2. UAV v čase a ve světě  

K této kapitole nemám připomínky. Kapitola je podrobná, srozumitelná a zcela k tématu. 

3. UAV fotogrammetrie 

Zde mám připomínku hned k názvu kapitoly. Předchozí název UAV ve fotogrammetrii byl 

mnohem výstižnější. Zde by mělo být propojení mezi použitím UAV a fotogrammetrií, které 

autor slibuje v úvodu práce. Autor by zde měl popsat témata, která souvisí s jeho prací a 

nezabíhat do zbytečných detailů (obr. 4. ilustruje popsanou problematiku, ale autor ji 

v praktické části nepoužije). 



Také prostor věnovaný georeferencovaní je zbytečně velký a obrázek. 11. ČR 

v souřadnicovém systému S-TSK by zde být nemusel a rozchází se s tvrzením „Vzhledem 

k umístění ČR ve III.kvadrantu jsou lokální souřadnice záporné ve tvaru YX.“ 

 

Kapitola Aerotriangulace je po odborné stránce v pořádku, ale je opět otázka, zda je tato 

kapitola potřebná? Jak souvisí s dalším zpracováním? V diskuzi je toto zmiňováno „Absence 

kvalitního GPS použitého dronu byla nahrazena aerotriangulací, konkrétně pomocí vlícovacích 

bodů.“ Prosím o vysvětlení. 

 

3.5 Fotogrammetrické mise – bez připomínek  

3.5.1. Kalibrace. Zde mám jen drobnou připomínku k formulaci, která je zavádějící a 

gramaticky špatně „ … pokud je neměřičská. U té je důležité určení dvou prvků. Těmi 

jsou prvky vnitřní a vnější orientace… „ další vysvětlení je v pořádku. 

3.6 Softwary pro tvorbu 3D modelů z dat UAV.  

Úvodní část by asi bylo vhodnější přesunout do teorie metody SfM a zde se věnovat jen 

používaným programům. Toto je stěžejní kapitola práce, protože jde o jeden z cílů - Literární 

rešerše týkající se používaných programů pro tvorbu 3D modelů z dat UAV.  Autorovo tvrzení, 

že  „Některé jsou vylíčeny v této části. Vzhledem k rychlému rozmachu tohoto oboru tato 

práce nezmiňuje všechny dostupné softwary, které mohou rychle vznikat i zanikat.“, je 

v rozporu se zadání BP.  

Poslední odstavec str.37 včetně tabulky 2 do této kapitoly nepatří. 

Zde by měl být uveden přehled všech programů, které se používají a to nejen z pohledu UAV, 

ale také z pohledu fotogrammetrie (např. PhotoModeler UAS, Agisoft PhotoScan ..) . Bylo by 

možné změnit celý koncept kapitoly a programy rozdělit podle využití – pro přípravu letu, 

pořízení dat, předzpracování a zpracování dat. 

4.1 Aplikovaný software  

Jiný název kapitoly by možná mohl být vhodnější. 

4.2 Objekt modelování 

Odstavec popisující, jak by měl objekt vypadat je myslím zbytečný. Vede k otázce: jak toto 

bylo zohledněno při výběru objektu? Jaké kulturní dědictví a jakou příjemnou estetikou 

vybraný objekt vyzařuje? 

4.3. Metodika 

Zde autor popisuje jen pořízení dat. Je zde obrázek 22 (jde o upravený obr.14), ale zcela chybí 

zpracování dat, tvorba modelu, vizualizace a hodnocení přesnosti. 

Měly by zde být uvedeny parametry, které byly teoreticky popsány a použity pro sběr dat. 

S jakým nastavením byla data pořízena. Kolik bylo snímků pořízeno a kolik jich bylo použito 

pro zpracování včetně nutných doplňujících informací. 

Prosím o vysvětlení tvrzení: „ ..nejpřesnější a nejkvalitnější výsledky budou dosaženy 

softwarem Agisoft. Vzhledem ke specifikaci AUV dat ostatními softwary je tato predikce 

nejistá.“ V předchozím textu o tomto programu není žádná znímka.  



Kapitoly 4.4; 4.5 jsou věnované samotnému sběru dat. Je zde detailně popisována předpříprava i 

vlastní snímkování. Je vidět, že tato část autora bavila a je pěkně zpracovaná.  

4.6 Zpracování dat. Název kapitoly je v rozporu s první větou „Tato část popisuje vizualizaci dat 

v jednotlivých softwarech…“  , ale odpovídá dalšímu textu.  

Tuto část považuji za nedokončenou. Chybí výsledný 3D model. Výsledkem zpracování z 

programu Agisoft Photoscan je zjednodušené bodové mračno (obr.34), které vznikne po 

dvojím kliknutí. Byl model nějak editován (smazání bodů)? Proč nebyla použita textura? 

Zde by měl být 3D model vzájemně porovnán od nahrání dat až po konečnou vizualizaci ve 

všech programech. Nebo definovat některé základní kroky a kritéria a zhodnotit, jak se 

provádí v jednotlivých programech. Jaké problémy jsou při zpracování a jak je možné je řešit. 

Str. 54: „ Vlícovací body vykazovaly mírnou odchylku….“  - Co znamená mírnou? 

Str. 56: „Horizontální přesnost vychází z prvních dvou souřadnic – zeměpisné šířky (X) a délky 

(Y).“ 

Str. 58 : „Poté se provedla aerotriangulace vlícovacích bodů.“ – prosím vysvětlit. Provedla se 

aerotriangulace? Co bylo výsledkem. Nebo se provedlo georeferencování do souřadnicového 

systému? 

Proč bylo nutné body transformovat do S-JTSK pro zpracování v programu Agisoft Photoscan 

a Pix4D a pro zpracování v 3DSurvey nikoliv? 

 

4. Hodnocení přesnosti a výsledků 

Vhodnější by bylo „a“ vypustit.  

Zde (nebo v příloze) by měly být uvedeny porovnávané souřadnice jednotlivých bodů. Kolik 

bodů bylo pro výpočet použito? Z jaké literatura autor čerpal? Proč byla počítána právě 

celková skutečná chyba souřadnic? Výsledky by bylo vhodné uvádět na jiný počet 

desetinných míst. A proč byla pro hodnocení použita i směrodatná odchylka rozdílu? Jak si 

autor vysvětluje, že je pro Photoscan poloviční?  

V tabulkách 6 a 7 by měly být stejné jednotky. 

Nabízí se další otázky: Je volba a rozložení a také počet vzdáleností na objektu dostatečné?  

 

Další porovnání modelů bylo provedeno v programu CloudCompare. Jsou výsledky přesností 

srovnatelné s předchozími?  

 

5. Diskuze  

Zde autor uvádí problémy, se kterými se v práci potýkal: určování prvků vnější orientace; 

určování prvků vnitřní orientace; nestandardní data. 

Str.66: „…ke každému z těchto problémů se v závislosti na použitém dronu nalezlo určité 

řešení, které v rámci výzkumu dostačovalo k vyhotovení závěrečných výstupů.“ Jak to tedy 

autor vyřešil? 

Str.67. „lze předpokládat, že větší množství kontrolních bodů přinese přesnější výsledek, užití 4 

bodů je však na základě této práce dostačující pro ověření přesnosti …“  



Str.67: „podstatou práce bylo porovnání přesnosti a kvality 3D modelů a aplikovaných 

softwarech.“ 

Str.67: „Agisoft Photoscan je celkově komplexnější, ale zároveň obtížnější k porozumění, 

vyžadující určité zkušenosti“ 

Str.67: “…je tato metoda poměrně přesná ale časově náročná“ 

6. Závěr 

Zde autor zpětně popisuje, co práce obsahuje. 

 

Prosím autora, aby vysvětlil: 

1. rozdíl mezi obr. 5 (velmi špatná kvalita) a obr 6.  

2. rozdíl mezi vlícovací bod x GCP x kontrolní bod x tie point x key point 

 

 

Na základě uvedených připomínek předloženou bakalářskou práci Roberta Marka nedoporučuji k 

obhajobě a navrhuji klasifikovat jako nedostatečnou. 

 

 

 

 

 

V Praze 29.8.2018       Ing. Eva Štefanová, Ph.D. 


