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Hodnocení práce: 

 
Bakalářská práce Štěpána Paseky je rozdělena do pěti kapitol a má 43 stran textu a 31 stran 

příloh. Podle autora bylo cílem práce vytvoření co nejvěrnějšího trojrozměrného modelu zámku a 
určení jeho co nejpřesnějších rozměrů. Zadání s konkrétně definovanými cíli však v práci chybí. 

Na začátku se autor věnuje úvodu do problematiky a teoretické části. Podává stručný pře-
hled o metodách získávání prostorových dat se zaměřením na fotogrammetrické metody. Některé 
z nich však pro tvorbu modelu nejsou vůbec použity, proto se zdá jejich uvedení zbytečné. Dále 
popisuje použité geodetické metody sběru dat. 

V kapitole „Metodika“ student popisuje jednotlivé úkony, které vedly k vytvoření modelu. 
Podle známé Waldhäuslovy metody určuje prvky vnitřní orientace pro použitou kameru Olympus 
E-420 a poté provádí snímkování objektu. Z vybraných 66-ti snímků pak v software PhotoModel-
ler vytváří 3D model budovy. 

Pro určení rozměru zámku využívá geodetické měření. Ze souřadnic dvou bodů určuje dél-
ku, kterou pak využívá pro definování skutečných rozměrů modelu. Zde se nabízí otázka, proč 
student nepoužil více identických bodů pro stanovení rozměru modelu? 

V kapitolách „Shrnutí výsledků“ a „Závěr“ autor hodnotí svou práci a určuje směrodatnou 
odchylku rozměrů modelu se zjištěným geodetickým měřením. 

Za přínos této práce považuji terénní geodetická a fotogrammetrická měření, jejich zpraco-
vání a vytvoření 3D modelu. Model zámku byl dle autora vyexportován do několika formátů. 
Proč nejsou k dispozici na CD v bakalářské práci? Elektronická podoba modelu v práci zcela 
chybí. K nahlédnutí jsou pouze tištěné náhledy, na kterých nelze ověřit autorova tvrzení. 

 
Předložená práce je srozumitelná. Svým tématem, obsahem a charakterem odpovídá poža-

davkům, které jsou kladeny na bakalářskou práci. Práci hodnotím jako zdařilou, doporučuji 
k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře. 

 
Dotazy a připomínky 

 Str. 19: matematické matice je obvyklé psát do závorek. 
 Tabulka 3.2 a 3.3 na straně 33 – nejsou uvedeny jednotky souřadnic. 
 Do práce by bylo vhodné vložit obrázek 3D modelu zobrazující geodeticky zaměřené bo-

dy. Bez něho nelze určit, které délky byly kde použity jako kontrolní. 
 Souřadnice byly použity pouze pro kontrolní porovnání délek nebo byly také využity pro 

tvorbu modelu? 
 Student geodeticky zaměřil a určil body na zámku v systému S-JTSK. Tyto body jsou 

rovněž na modelu. Proč nebyly tyto body použity pro určení polohové přesnosti? Namísto 
toho byla ze souřadnic bodů určena délka a ta byla porovnávána s délkou určenou na mo-
delu. 

 Prosím o vysvětlení, proč v tabulce 4.1 na straně 35 jsou některé body, které nebyly pou-
žity (v tabulce údaj n/a) k výpočtu modelových souřadnicových odchylek. 

 
 
 
V Praze dne 4. 9. 2013          Ing. Miroslav Čábelka 

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, 
Přírodovědecká fakulta UK v Praze 


