
Oponentní posudek na bakalářskou práci Roberta Marka 

TVORBA 3D MODELŮ OBJEKTŮ Z DAT UAV 
 

Oponovaná práce Roberta Marka „Tvorba 3D modelů objektů z dat UAV“ splňuje podmínku náročnosti 

kladenou na bakalářskou práci a má kartograficko-geografický charakter.  

 

Obsahová stránka 

Zadání bakalářské práce si klade za cíl hodnotit současné softwarové programy pro tvorbu 3D modelů 

z dat UAV. Tento cíl je logicky zaměřen na evaluaci v rámci praktické tvorby 3D modelu. Jako referenční 

software byl vybrán Agisoft Photoscan.  

 

Úvod do problematiky je zpracován obsáhle, od historie přes fotogrammetrii až po popis Křovákova 

zobrazení a nakonec plánování letu (22 stran). Softwarům pro tvorbu 3D modelů jsou věnovány tři 

strany. Popis jednotlivých softwarových produktů je velmi omezený, nesourodý. Kapitola je zakončena 

tabulkou porovnávající několik softwarů, ovšem z pohledu „letové mise“ jak píše autor, nikoli z pohledu 

vlastní tvorby 3D modelů.  

Další kapitola „4.1 Aplikovaný software“, jako podkapitola „Fotogrametrická mise“, uvádí že na základě 

analýzy aplikací byl vybrán ke sběru dat software Pix4DCapture, ovšem tomuto programovému  

produktu nebyl věnován jediný odstavec popisu jakékoliv analýzy v úvodu. Tato jednostránková kapitola 

uvádí dále krátký slovní popis jiných programových balíčků se závěrem, že hlavním faktorem výběru 

byla plnohodnotná zkušební licence.  

Kapitola „4.3 Metodika“  popisuje postup přípravy letu. Nijak však nezmiňuje problematiku hodnocení 

softwarových produktů pro tvorbu 3D modelů.  

Další obsáhlá část bakalářské práce je věnována technickému popisu použitého UAV až po popis sběru 

dat a vizualizaci bodových mračen v Agisoft, Pix4D, a 3DSurvey.  

 

Kapitola „5. Hodnocení přesnosti“ a kapitola „5. Diskuze“ (obě číslovány jako 5) uvádějí některá 

z výsledků bakalářské práce. Hodnocení polohové přesnosti modelů by mělo být nejprve metodicky 

vymezeno. V kapitole metodika není nic uvedeno o hodnocení geometrické přesnosti. Kapitola 5 uvádí 

několik vzorců pro výpočet střední kvadratické chyby, ovšem bez popisu co představují jednotlivé 

proměnné a jaké hodnoty byly přiřazeny. V závěrem této kapitoly autor uvádí že „odchylka modelů je 

pravidelná, v odlišném rozsahu“. Otázka: Co to znamená?  

 

Diskuse  

Diskuse bakalářské práce obsahuje dvě strany. Většina odstavců je věnována letu s UAV.  

 

Citace: „GSD bylo dosáhnuto u všech (třech) softwarů identicky a to 0,99“. Otázka: Jak lze interpretovat 

tento výsledek?  

Citace: „Software 3DSurvey sice nabízí širší funkcionalitu s úpravou výsledného výstupu, oba ale 

disponují omezenějšími možnosti během zpracování než Agisoft. Ten je celkově komplexnější, ale 

zároveň obtížnější k porozumění, vyžadující určité zkušenosti“.  

Otázky: Jakou širší funkcionalitu nabízí 3DSurvey? Co jsou omezené možnosti oproti Agisoft? Co je 

komplexního na Agisoft? Co je obtížné k porozumění na Agisoft a jaké vyžaduje zkušenosti? Jsou to 

znalosti překračující rozsah učiva v předmětech na katedře geoinformatiky?  



 

Závěr 

Kapitola „6 závěr“ poskytuje souhrn co bylo napsáno v předešlých kapitolách autorem, nikoliv syntézu 

výsledků práce a odpověď na hlavní cíl práce.  

V druhé polovině závěru autor uvádí: „porovnání výsledků ukázalo, že nejvhodnějším softwarem pro 

tvorbu 3D modelu z dat UAV je Pix4D, který vykazoval největší přesnost souřadnic v poloze i prostoru“.   

Otázka: Z čeho vychází toto tvrzení? Jsou rozdíly polohové přesnosti z různých software statisticky 

významné? Využívají tyto softwary různé algoritmy? 

 

Formální úprava 

Bakalářské práce obsahuje řadu formálních chyb jako nesoulad číslování kapitol a uvedený obsah. 

Struktura práce z pohledu členění kapitol je nevyrovnaná. Například kapitoly:  

„4.6.1 Vizualizace v cloudovém prostředí“, „4.6.2 Vizualizace v prostředí Agisoft“, „4.6.3 Vizualizace 

v prostředí Pix4D“ a „4.6 Vizualizace v prostředí 3DSurvey“ by mohly být společně v jedné širší kapitole. 

Obsahem této kapitoly by mohla být nejen vizualizace bodových mračen, ale i vizualizaci 3D modelu 

s přiřazením povrchů. A samozřejmě rozbor funkcionality software.  

V textu je také řada terminologických problémů: „modely se pomocí čtyř spojovacích bodů napasovaly 

na sebe“.  

Rozsah práce 57 stran je dostatečný. Ovšem většina kapitol se věnuje jiné problematice než je zadání 

práce. Převážná část bakalářské práce popisuje let s UAV.  

 

 

Celkové hodnocení:  

Předloženou a oponovanou bakalářskou práci Roberta Marka nedoporučuji k obhajobě a navrhuji 

klasifikovat jako nedostatečnou.  

Předložená bakalářská práce dokumentuje let s UAV a vizualizaci bodového mračna v 3D, ale 

nenaplnila hlavní cíl hodnotit softwarové programy pro tvorbu 3D modelů. V práci bych očekával 

hodnocení softwarů z různých hledisek, například:  

- uživatelský pohled (ovládání software),  

- softwarové licence (komerční vs. svobodný software),  

- podpora software, včetně uživatelské komunity,  

- hardwarové požadavky na software,  

- softwarové požadavky: operační systém, 

- funkčnost (implementované algoritmy),  

- možnosti vytvářet zpracovatelské linky (dávkové zpracování),  

- terminologie (např. v vztahu k fotogrammetrii),  

- dokumentace software,  

- kompatibilita (například z pohledu vstupů a výstupů, standardů),  

- výpočetní náročnost, apod.  

 

V Praze dne 27. srpna 2018  

Ing. Lukáš Brodský, PhD.  

 


