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Zjišt'ování relativních výšek budov z dat DPZ

Oponovaná práce Milana Bartůška s cílem objasnění teoretických základů zjištění 3D
informace  o  budovách  jednosnímkovou  metodou  pomocí   software  produktu  Silver  Eye
splňuje podmínku náročnosti kladenou na diplomovou práci a má kartograficko-geografický
charakter.  Diplomové práce  splňuje  i ostatní formální náležitosti.  Je  zde  stanoven jasný cíl.
Práce  je   logicky   strukturována  a  text  je  psán  čtivou  češtinou  s  jistým  nadhledem  nad
problematikou. Jazykově odpovídá formě práce. Diplomová práce obsahuje řadu ilustračních
obrázků a matematických vyjádření popisující teoretické základy problematiky.

Úvodní   kapitoly   seznamují   čtenáře   s   literámími   prameny   problematiky,   téměř
výhradně  zahraničními,  metodikou  Ďrzického  senzorového  modelu,  racionálního  fimkčního
modelu, jeho vyrovnání a dále jednosnímkovou metodou určení výšky budov. Tato část práce
je velice zdámě vypracována s pedagogickým přístupem.

Kapitola  data  a  výsledky  jejich  zpracování  vhodně  dokumentuje  pracovní  postup
praktické  části  diplomky.  Velká pozomost je  věnována  sběru vlícovacích bodů a  následně
zpřesnění  RFM.  Zde  bych  ale  také  očekával  přehledné  tabulární  vyjádření  získaných  chyb
RMSE.  Popis jednotlivých případů modelování  a vizualizace  zástavby je  zpracováno  velmi
pěkně.  Bylo  by  dobré  ho  doplnit  i  o  případ  komplexní  zástavby  historických  center,  kdy
střechy na sebe plynule navazují a mění se výšky budov. Tento případ je jistě pro tuto metodu
problematičtější a zasloužil by si ověření.

Část   diskuse   zahmuje   rozbor   vyhodnocení   přesnosti   vytvořeného   modelu   při
porovnání s existujícím modelem zástavby a zeleně (DMZZ) Prahy. V této části by opět bylo
vhodné uvést výsledky odchylek tabulámě včetně statistického zhodnocení. Rozpis pozitiv a
negativ ověřované metody přináší čtenáři ucelený souhm ověřované metody včetně porovnání
s jiným  produktem  3D.  Pro  lepší  zhodnocení  metody  bych  doporučil  více  kvantitativního
vyhodnocení na rozdíl od kvalitativních tvrzení.

Jedním   z   negativních   hodnocení   ověřované   metody  je   závěr,   že   tento   přístup
nedosahuje   zcela   uspokojivých   výsledků   zjištění   relativních   výšek   při   zpracování   tzv.
„nízkých  budov".  Na  diplomanta  mám  v  této  souvislosti  jediný  dotaz:  je  možné  vyjádřit
(alespoň  řádově)   vztah  nepřesnosti   určení  výšky  těchto   „nízkých  budov"  ve   vztahu  k
prostorovému rozlišení použitého snímku?

Celkově je oponovaná práce velmi dobrá, má všechny náležitosti a po stránce odbomé
velice aktuální. Autor prokázal, že dovede samostatně pracovat nejen s odbornou literaturou,
ale i technicky zpracovat praktickou úlohu.
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