
Posudek diplomové práce Bc. Zuzany Šikové „Využití metod optického skenování 

v geomorfologických analýzách“ 

Fotogrammetrické metody mapování nalézají v posledních několika málo letech nové možnosti uplatnění 

a to díky rozvoji metod a softwarových řešení pro tvorbu hustých bodových mračen z bloků sestávajících 

z velkého počtu snímků umožňujících více jak tři pozorování pro každý vyhodnocovaný bod. Princip 

metody označované jako „Structure from Motion“ (SfM) je v oblasti počítačového vidění známý již téměř 

30 let. Jeho uplatnění ve fotogrammetrii má ale mnohem kratší historii. Cílem diplomové práce bylo 

ukázat potenciál této metody pro geomorfologické aplikace a zároveň vyhodnotit vliv vybraných 

parametrů (např. textura objektu, světelné podmínky při snímání, vzdálenost od objektu) na přesnost 

výsledných modelů. Vedlejším cílem pak bylo zhodnotit rozdíly ve výsledku při použití různých, 

přednostně volně dostupných, softwarových řešení. 

Text práce je strukturován do šesti kapitol. Větší rozsah práce je dán množstvím grafických příloh 

dokumentujících výsledy provedených testů. V úvodní části práce autorka seznamuje s motivací pro výběr 

tématu a jasně definuje cíle práce. Rozsáhlá rešerše (42 stran textu) sestává ze tří klíčových částí. První 

seznamuje s fotogrammetrií a geometrickou a výpočetní podstatou metody SfM. I přes velkou snahu o co 

největší srozumitelnost a čtivost textu se tento cíl ne vždy podařilo naplnit. S ohledem na komplexnost 

problematiky je třeba konstatovat, že se autorce podařilo vybrat podstatné, že se s problematikou 

důkladně seznámila a porozuměla jí. Druhá část je věnována parametrům ovlivňujícím výsledný model a 

třetí pak využití metody SfM v praxi. Rešerše vychází z asi 50 domácích i zahraničních zdrojů, citační 

pravidla jsou dodržena. 

Kapitola Data a metodika seznamuje s vybranými modelovými lokalitami, parametry a cíli prováděných 

experimentů a jejich praktickým provedením. Kapitola je dobře strukturovaná, svědčí o autorčině 

detailním seznámení se softwary AgiSoft PhotoScan, Visual SfM, CloudCompare a MeshLab. Následující 

kapitola shrnuje výsledky všech provedených testů. Z formální stránky bych doporučila umístit grafické 

části do příloh. Výsledky jsou věcně okomentovány. Poněkud matoucí jsou relativní chyby, jak je 

produkují softwary AgiSoft PhotoScan a Visual SfM. Pomohl by větší počet kontrolních měření vyřešit 

tento problém, tj. všechny modely a jejich přesnosti by mohly být prezentovány v „absolutní“ míře? 

V kapitole Diskuse autorka porovnává své výsledy s výstupy uvedenými literatuře z hlediska v cílech práce 

definovaných parametrů ovlivňujících kvalitu výsledného modelu. Závěrem shrnuje použité postupy a 

získané výsledky. Za nedostatek práce nepovažuji autorkou zmíněný nižší počet použitých programů. 

Větší objektivitě výsledků by přispělo porovnání s výsledky pořízenými srovnatelnou metodou, v tomto 

případě laserovým skenováním. Tento fakt autorka zmiňuje, nicméně měření nebylo uskutečněno 

z důvodu nedostupnosti skeneru. Geodetické měření oproti tomu alespoň v některých lokalitách 

uskutečněno být mohlo. Jaká metoda pořízení kontrolních dat by se jevila jako nejvhodnější? 

K formální stránce práce nemám závažnější připomínky. Počet překlepů je minimální, objevují se drobné 

chyby v terminologii. 

Diplomová práce z pohledu vedoucí splnila svůj účel. Cíle se podařilo naplnit a vznikla studie, která může 

posloužit jako výchozí pro konkrétněji zaměřené aplikace pozemní fotogrammetrie s využitím metody 

SfM v geomorfologii i pro prohloubení výuky v předmětech zabývajících se sběrem a vizualizací 

obrazových dat. Diplomantka k řešení práce přistupovala samostatně a tvůrčím způsobem. Jednotlivé 

kroky řešení pravidelně konzultovala. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm 

„výborně“ až „velmi dobře“. 
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