
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY 

KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE 

 

Název práce: Metody digitalizace a vizualizace historických glóbů 

Autor práce: Bc. Michal Kowalski 

Vedoucí práce: Ing. Eva Štefanová, Ph.D. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou dokumentace a virtuální prezentace historických 

glóbů. Práce je zpracovávána ve spolupráci s Mapovou sbírkou PřF UK, která zapůjčila 

historické glóby pro zpracování. Mapová sbírka PřF UK začala s digitalizací glóbů v roce 2013, 

kdy byly zdigitalizovány 4 glóby. V roce 2015 pokračovaly práce na dalších 4 glóbech. Glóby 

byly vyhotoveny v kvalitě 12,5 Mpix, což nebylo pro potřeby Mapové sbírky PřF UK 

dostatečné. Proto bylo nutné najít jinou metodiku pomocí fotogrammetrických metod 

pro „lepší“ výsledky a také ucelený postup digitalizace od pořízení snímků, tvorby modelu 

až pro výslednou vizualizaci na webu.  

Práce obsahuje devět kapitol, které jsou přehledně členěny. Celková struktura práce je jasná 

a přehledná. Práce obsahuje 10 tabulek, 62 obrázků, 8 grafických příloh a DVD s vytvořenými 

programy a zdrojovými daty použitých pro zpracování. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. 

V teoretické části autor vysvětluje a vymezuje zásadní pojmy a vztahy a podává ucelený 

pohled na danou problematiku včetně srovnání různých metod a pohledů jednotlivých 

autorů. Autor pracoval s literaturou v souladu s normami používaných na geografické sekci 

PřF UK a získané informace dokázal následně využít.  

 

V praktické části byla navržená metodika testována. Jednotlivé kroky jsou jasně 

a srozumitelně formulovány, popsány a doplněny obrázky. V rámci práce byly zpracovány 

3 glóby: Neuester Erd-Globus (označen jako glóbus G5), Neuester Himmels-Globus (označen 

jako glóbus G6) a Extreme Raised Relief Classroom Floor Globe (označen jako reliéfní glóbus). 

 

V práci byla řešena také otázka vhodné distribuce a vizualizace 3D modelu glóbu 

na internetu. Výsledné 3D modely jsou uvedeny v příloze práce a také na internetu 

www.mapovasbirka.cz/globy a na http://michal-kowalski.cz/Globy.html.  

Proč jsou výsledné glóby na stránkách autora a ne na oficiálních stránkách Mapové sbírky PřF 

UK? Jak jsou ošetřena autorská práva? 

 

Hlavní přínos diplomové práce je v praktické části, kde autor navrhl a vytvořil: 

1. Program pro výpočet nastavení parametrů snímkování. Na základě parametrů 

vybraného glóbu a použité kamery jsou vypočteny parametry pro snímkování (kap. 

5.2.3.). 

http://www.mapovasbirka.cz/globy
http://michal-kowalski.cz/Globy.html


2. Program pro tvorbu glóbu z bodového mračna, který umožňuje vytvoření 3D modelu 

podle předem definovaných parametrů (kap. 5.4.). 

Vzhledem k dalšímu předpokládanému využití mohla být větší pozornost věnována popisu 

spuštění vytvořených programů na přiloženém DVD. 

Je možné tyto programy spustit jinak než pomocí programu NetBeans? 

 

Autor prokázal, že se v dané problematice orientuje a je schopen získané informace aplikovat 

v praxi a následně zhodnotit dosažené výsledky. 

Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 
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