
Posudek diplomové práce Mgr. Jiřího Tomíčka 

Název práce: „Automatická detekce přechodů pro chodce z leteckých snímků“ 

Téma diplomové práce Mgr. Jiřího Tomíčka bylo inspirováno projektem „Inovativní nástroje pro 

automatizovanou správu, aktualizace a korekce mapových podkladů nejen pro navigační systémy“ 

(INASAMP), který katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK řeší ve spolupráci 

s firmou CEDA, a.s. Cílem bylo vyvinout metodiku pro rozpoznávání přechodů pro chodce ze snímků 

velmi vysokého rozlišení, konkrétně barevných ortofot odvozených z leteckých měřických snímků 

s prostorovým rozlišením 0,1 m. 

Vlastní text práce čítající 47 stran odborného textu je logicky členěn do osmi kapitol. Po střízlivém 

úvodu následuje přehledná literární rešerše technik používaných pro detekci vodorovného dopravního 

značení ze snímků jak v oblasti dálkového průzkumu, tak počítačového vidění. Stěžejní jsou kapitoly 6 

až 8, v nichž autor navrhuje vlastní metodiku detekce založenou na obrazové korelaci, na základě 

porovnání s referenční vrstvou zdůvodňuje výběr parametrů použitých obrazových vzorů a parametrů 

prahování odvozených rastrů hodnot korelačního koeficientu. Výsledky pak hodnotí srovnáním 

s ručně vektorizovanou validační vrstvou. Kladně hodnotím výběr validačních parametrů, který 

umožnil srovnání použité metody s výsledky publikovanými v literatuře ve velmi dobře zpracované 

diskusi.  

Po formální stránce je diplomová práce zpracovaná kvalitně, prohřeškem jsou pouze ojedinělé chyby 

v interpunkci.  

Velmi kladně hodnotím přístup diplomata ke zpracování. K řešení přistupoval samostatně, jednotlivé 

kroky řešení pravidelně konzultoval, na konzultace byl vždy velmi dobře připraven. Ač programátor 

začátečník, během implementační fáze zpracování tématu vykonal velký pokrok v programování 

v jazyce Python. Přes veškeré nadšení a pokrok s tímto souvisí z hlediska školitelky jediná slabina celé 

práce, a to je kvalita dosažených výsledků, která by, hodnoceno subjektivně pouze na základě 

vizuálního porovnání s podkladovým ortofotem, měla být vyšší v případě potřeby produkční 

implementace navržené metodiky. 

Otázky do diskuse: 

1. Mohla by aplikace hranových filtrů, popř. Fourierovy transformace, zvýšit procento 

nalezených přechodů, resp. snížit množství nesprávně detekovaných ploch? 

2. Uvažoval jste o kritériu řešícím počet pruhů rozpoznaných vedle sebe (nejen jejich rozestup)? 

Mohlo by toto kritérium snížit počet nesprávně detekovaných pruhů, viz např. přílohy na str. 

70 a 71? 

Zadání diplomové práce bylo splněno. Hodnocení výborně až velmi dobře navrhuji vzhledem 

k aktivnímu přístupu diplomanta a kvalitnímu zpracování odborného textu, výhrady mám z hlediska 

praktické uplatnitelnosti a časové náročnosti navrženého řešení. Práci jednoznačně doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

 

V Kutné Hoře 11.9.2017     Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 


