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1. Formulace cílů práce a práce se zdroji X 

komentář: cíle práce jsou poměrně jasně stanoveny v úvodu textu práce. S ohledem na šíři 
problematiky bylo možná vhodnější provést podrobnější testování pouze některých vlivů a 
parametrů, viz dále. Autorka především v první části práce pracuje s mnoha různorodými zdroji. 
V některých pasážích textu jsou citované výsledky dřívějších prací hůře srozumitelné ve smyslu 
ztráty celkového kontextu (např. kapitola 2.11 a způsob uvádění dosažené přesnosti – dosažená 

absolutní v. relativní přesnost, která dovoluje objektivní porovnávání). 

2. Vhodnost použitých postupů a technologie zpracování X 

komentář: diplomantka se s testovanou technologií podrobně seznámila detailním studiem publikací 
teoretických, prakticky zaměřených i manuálů k použitým software. Z tohoto pohledu volila 
přiměřený postup zpracování svého projektu.  

Z jejího popisu sběru dat v terénu jakož i postupu zpracování vyplývají některé nedostatky, které 
nejspíše plynou z toho, že neměla předchozí praktické zkušenosti. Je možné na tomto místě zmínit 
např. .. a) snímkování do formátu RAW dává širší možnosti úprav digitálních snímků (pro větší 
soubor i automatizovaně), lepší snímky pak umožní získat kvalitnější model; .. b) odvozování 
měřítka modelů jen na základě jedné měřené délky je bez další kontroly jinými délkami velmi 
náchylné na chyby a obecně to znehodnocuje vypovídací schopnost výsledků; .. c) pro většinu testů 
by bylo potřeba většího vzorku dat, aby byly stanoveny hodnověrné závěry aj. 

3. Úroveň zpracování výsledků a splnění cílů práce X 

komentář: studentka si vytkla v úvodu textu (cíle) poměrně ,,velké sousto,,. Dobře se seznámila 
s celým technologickým postupem zpracování v různých softwarech. Dokázala si poradit i 
s problémy, které nastaly (např. CloudCompare – vložení měřítka). Pro lepší využitelnost 
dosažených výsledků by bylo třeba provést ještě více testů (za předem stanovených jasných 
podmínek testování). Malý rozsah hodnocených dat dává jen orientační výsledky a jde spíš o ,,jemný 
úvod,, do problematiky. Možná se diplomatka měla zaměřit na testování pouze vybraných vlivů a 
parametrů. Získala by tak kvalitnější výstupy. Při hodnocení výsledků některých testů chybí 
obsáhlejší úvaha o tom, co data ukazují/naznačují a jakým směrem by se měl vydat další výzkum, viz 

např. očividné, ale nezmíněné systematické ovlivnění výsledků v kapitolách 4.3.1.1, 4.3.1.2 aj. 

Cíle práce jsou obecně splněny. Práce však v některých ohledech nevyčerpala zcela potenciál, který 

metoda i výsledky skýtaly. 

4. Vlastní přínos k řešené problematice a význam práce pro praxi/teorii X 

komentář: práce má povahu prakticky zaměřeného výzkumu. Ověřuje možnosti zvolené metody 
v relativně nové aplikační oblasti. Vychází z výsledků a poznatků jiných a snaží se je obohatit. 
S ohledem na celkovou šíři záběru práce, viz výše, se to daří jen částečně. I tak může být práce 

dobrým výchozím bodem pro práce podobného typu. 

5. Formální úprava diplomové práce a její jazyková úroveň X 

komentář: v práci se vyskytuje minimální množství překlepů. Technické vyjadřování není místy 
zcela přesné a srozumitelné, viz např. kapitola 2.11 a podkapitoly .. (str. 17 – ,,pohybující nosič,, – 



ještě stále je jím primárně letadlo; str. 18 – ,,měřické,, snímky u JSM .. v pozemní FTG se používají 

většinou neměřické snímky; str. 18 – ,,základní princip .. pracuje na principu,,) aj. 

Některé pasáže úvodní teoretické části textu by si zasloužily větší prostor (jsou stručné na úkor 
srozumitelnosti), viz např. kapitola 2.4.2. Jiné podle mého zbytečně zdlouhavě popisují, co je již 

podrobně pojednáno jinde, viz např. kapitola 2.9 (umění vybrat to podstatné). 

Bylo by vhodné na přiložené CD kromě textu práce a výsledných modelů vložit také vstupní soubory 

snímků a iniciační soubory projektů v použitých software. 

pozn.: do příslušné kolonky označte křížkem pouze jediné hodnocení z dále uvedených možností 

1 = výborné, 2 = velmi dobré, 3 = dostatečné, 4 = nedostatečné 

Celkové hodnocení práce 2 (velmi dobře) 

 

 

Další poznámky, připomínky a dotazy k práci: 

a) písková halda u Ledec – vytvořena byla tři řídká bodová mračna.  

Co vedlo k tomu, že pro porovnání nebyla využita mračna hustá? 

b) Agisoft PhotoScan a VisualSFM  – byly využity dva nástroje pro tvorbu mračen. V textu však chybí 

jejich podrobnější srovnání.  

Stručně porovnejte tyto nástroje na základě Vámi získaných zkušeností (využitelnost aj.). 

c) konfigurace snímků – velký vliv na výslednou kvalitu modelů má použitá konfigurace snímků. Tato 

konfigurace není v textu pro jednotlivé lokality nijak dokumentována (pouze slovní popis není zcela 

dostačující). Prosím o doplnění .. např. ilustrativní obrázek situace, náhled okna programu apod. 

d) geomorfologický objekt – pro Vaše testování jste využila objekty různého rozsahu.  

Na základě získaných poznatků stručně zhodnoťte za jakých podmínek (přístupnost, vegetace aj.) je 

Vámi použitý technologický postup použitelný právě s ohledem na rozsah lokality .. v souladu 

s primárním účelem bádání (tj. geomorfologická analýza území). 

 

Závěrečné zhodnocení práce: 

Zuzana Šiková se podrobně seznámila s dostupnými publikacemi týkajícími se testované technologie. 

Dobře zvládla poměrně komplexní technologické postupy a vytvořila sadu testovacích modelů. Na 

základě nich vyvodila závěry o využitelnosti technologie optického skenování v geomorfologických 

analýzách. Závěry je možné považovat za předběžné a výsledky práce jsou dobrým výchozím 

bodem pro další výzkum. 

Práci doporučuji k obhajobě s výše uvedeným celkovým hodnocením. 
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