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ANOTACE 

V předložené práci je zpracován vzorový postup identifikace prostorového 

rozmístění hráčů fotbalu z videozáznamu. V první části práce je popsán výběr 

vhodného videozáznamu a z něj vhodného snímku ke zpracování. Následně je 

stručně vysvětlena teorie, týkající se klasifikace objektů na snímku a některých 

metod numerické transformace. Dále je popsán krok po kroku postup, jak byli z 

vybraného snímku hráči identifikováni a zakresleni do 2D tematické mapy. V 

poslední části práce jsou popsána některá omezení, se kterými se autor v průběhu 

práce setkal, a jsou zde prezentovány výsledky aplikování téhož postupu na 

několika dalších vybraných snímcích videozáznamu. 

Klíčová slova: Identifikace, Klasifikace, Fotbalový hráč, Numerická transformace, 

2D tematická mapa 

SUMMARY 

This work describes the method of identification of spatial placement of 

football players from video record. The first part deals with choosing the correct 

video record and the correct picture to process. The second part interprets the 

theory regarding classification of the objects in the picture and some methods of 

numerical transformation. Then the progress of identifying the footballers in the 

picture and their being plotted into a 2D map is described step by step. The last 

part of the work shows some limitations which the author encountered during the 

work, and also presents the results of applying the process to several more 

chosen pictures from the video recording. 

Key words: Identification, Classification, Football Player, Numerical 

Transformation, 2D Thematic Map 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

2D – 2 Dimensional 

HD – High Definition 

RGB – Red, Green, Blue 

CMYK – Cyan, Magenta, Yellow, blacK 

HSV – Hue, Saturation, Value 

RMS – Root Mean Square 
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1 ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je poskytnout ukázkový způsob, jak 

identifikovat jednotlivé fotbalové hráče na snímku z vybraného videozáznamu a 

následně postavení těchto hráčů na fotbalovém hřišti vykreslit do 2D tematické 

mapy (pohled shora). Cílem je tedy provést identifikaci hráčů na hřišti u jednoho 

konkrétního snímku z vybraného videozáznamu a zobrazit pozici hráčů ve 2D 

tematické mapě a následně se pokusit ověřit tentýž postup u několika dalších 

vybraných snímků téhož videozáznamu, zobrazujících různé situace. Za cíl si tato 

práce rovněž klade popis případných omezení použitého postupu identifikace a 

transformace do 2D pohledu. 

Výslednou 2D tematickou mapu bude možné následně využít pro další 

analýzy, jako například rozpoznání taktického rozestavení týmu (bude-li k dispozici 

snímek pokrývající celou hrací plochu se všemi hráči), určení jak dané mužstvo 

zahrává či brání standardní situace a mnohé další. Tyto analýzy však již nejsou 

cílem této práce, jejím úkolem je pouze připravit 2D tematickou mapu tak, aby tyto 

analýzy mohly být následně případně prováděny. 

Pro praktickou část této práce byl využit software ArcMap od společnosti 

ESRI a Zoner Photo Studio 17 od firmy Zoner. 
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2 AKTUÁLNÍ STAV TÉMATU 

Než se pustíme do samotného vypracování práce, je nutné prostudovat 

dostupnou literaturu, případně práce, zabývající se podobným tématem, jako tato 

bakalářská práce. Tím pádem bychom měli získat určité povědomí o tom, jaké 

metody se v podobných případech využívají. 

Bylo prostudováno několik podobných odborných prací. Z nich největší 

přínos přinesly tyto práce: Diplomová práce Rozpoznání objektů s využitím 

programu Matlab, jejímž autorem je  Martin Novotný, z roku 2012, diplomová 

práce Systém pro automatické určení tvaru historických artefaktů, jejímž autorem 

je Jiří Špaček, z roku 2010 a bakalářská práce Václava Adamce, Zpracování a 

rozpoznání obrazu. 

První z těchto prací, jejímž autorem je Martin Novotný, se zabývá tvorbou 

aplikace pro rozpoznání objektů, k čemuž využívá program Matlab. Pro identifikaci 

jsou využity neuronové sítě. Jsou zde popsány také metody klasifikace. 

Diplomová práce Jiřího Špačka se zabývá rozpoznání artefaktů ze 

zdrojových informací. K tomuto využívá techniky zpracování obrazu. 

Bakalářská práce Václava Adamce se zaobírá zpracováním a 

rozpoznáním obrazu. Jsou zde popsány základní metody a postupy z teorie 

zpracování obrazu a metody identifikace objektů v obraze. Tato práce má asi 

nejpodobnější předmět zájmu, jako tato práce, a proto je možné ji vyhodnotit jako 

nejpřínosnější pro tuto práci 

Všechny tyto práce mají společný předmět zájmu, kterým je zpracování 

obrazu a následná identifikace objektů na něm se nacházejících. Autor každé z 

nich zvolil k dospění cíle lehce odlišnou cestu, všechny pak byly využity jako určitý 

základ pro nalezení optimální metody identifikace, využitelné v této práci. 

Po získání obecného přehledu o metodách identifikace využívaných v 

současnosti byla prostudována literatura, týkající se tématu identifikace objektů v 

obraze a tématu geometrických transformací, které je rovněž podstatnou částí této 

práce. Znalosti z prostudované literatury vtiskly základ zejména teoretické části 

této práce (kapitoly 4 a 5), kdy umožnila pochopení některých zákonitostí, metod 
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nebo postupů, které byly následně v této práci využity. Veškerá literatura je 

uvedena ve zdrojích. 
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3 VÝBĚR VHODNÉHO VIDEOZÁZNAMU A 

SNÍMKU 

Prvním a velmi důležitým úkolem, pokud chceme provádět následnou 

identifikaci, je vybrat videozáznam a z něj snímek, který bude pro tyto účely co 

nejvhodnější. Tedy aby měl snímek co nejlepší kvalitu (rozlišení) a aby z něj byl 

patrný účel, proč právě na tomto snímku chceme znát pozici hráčů. Proto jsou 

vhodné ty snímky, které nám poskytují pohled na celé hřiště, pokud možno se 

všemi hráči obou týmů, nebo ty, které znázorňují některou důležitou situaci z děje 

utkání, která by stála za následný rozbor. Příkladem může být třeba zachycení 

akce, která vedla ke gólu, situace, která skončila tzv. ”ofsajdovou pastí” obrany 

nebo některé standardní situace, jako je například autové vhazování, volný přímý 

kop nebo rohový kop nebo situace těsně před odcentrováním míče do pokutového 

území soupeře. 

Další důležitou vlastností, na kterou musíme brát při výběru vhodného 

videozáznamu ohled, je kvalita trávníku na hřišti, což jde ruku v ruce s počasím, 

ve kterém se zápas odehrál. Hrálo-li se utkání za deště, je možné, že hřiště 

nebude v dobrém stavu, mohly by se na něm vyskytovat drny nebo dokonce 

bahnité skvrny či kaluže, což by mohlo identifikaci hráčů značně ztížit. 

Nesmíme také zapomínat na barvu a designové provedení dresů obou 

týmů, které proti sobě hrají. Jednoznačně nejjednodušší variantou pro následnou 

identifikaci hráčů je situace, kdy oba dva týmy mají jednobarevné dresy (stejnou 

barvu mají tričko, trenýrky i štulpny) neboť v takovémto případě je klíčem 

k identifikaci jen jedna barva pro každý tým (vysvětleno podrobněji níže). Situaci 

můžou naopak komplikovat různobarevné dresy, pruhované dresy, zelené dresy 

(mohou splývat s trávníkem), bílé dresy (mohou splývat s čarami na hřišti) nebo 

dresy s velkým množstvím reklam. 

3.1 Rozlišení videozáznamu 

Důležitým hlediskem pro výběr vhodného videozáznamu je také jeho 

rozlišení. Rozlišení videa je číslo, které nám udává, kolik pixelů je zobrazeno na 

obrazovce. Větší počet pixelů umožňuje ”vykreslit” obraz detailněji, a proto se nám 
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jeví jako kvalitnější. Například rozlišení 720p ve formátu 16:9, označované jako 

HD (high definition), nám říká, že snímek má 720 řádků a každý z nich 1 280 

pixelů. 

3.2 Získání snímku 

Snímky pro tuto práci jsou převzaty z internetového portálu České televize 

ivysilani.cz. Na tomto serveru jsou k dispozici videa v rozlišeních 288p, 404p, 576p 

a 720p. Z logických důvodů vždy vybíráme nejvyšší možné rozlišení videa, aby 

následná identifikace hráčů na snímku proběhla co možná nejlépe, v tomto 

případě tedy rozlišení 720p. 

Získání snímku probíhá jednoduchým způsobem, kdy videozáznam ve 

zvoleném rozlišení pozastavíme v okamžiku, který nás zajímá, a pořídíme tzv. 

”screenshot” obrazovky tohoto momentu. Tímto považujeme snímek za získaný a 

můžeme jej případně nějakým způsobem předzpracovat nebo rovnou přejít 

k samotné identifikaci hráčů. 

3.3 Vybraný snímek 

Pro tuto práci byl vybrán snímek z videozáznamu kvalifikačního utkání o 

účast na Mistrovství Evropy 2016, Česká republika - Island, hrané 16. listopadu 

2014 v Plzni v Doosan Aréně. Vybraný snímek zobrazuje standardní situaci volný 

přímý kop ze 45. minuty zápasu, která vyústila v gól českého týmu na 1:1. 
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Obrázek 1: Vybraný snímek, http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10114956110-

fotbal/214471291123302-cesko-island/ 

3.4 Příprava snímku 

Jediné úpravy, které na snímku před samotnou identifikací proběhnou, 

jsou ořezání snímku tak, aby jeho největší část tvořila hrací plocha. Zmizí tedy 

nepotřebné a rušící prvky, jako například ukazatel času a skóre zápasu nebo logo 

(v našem případě televize ČT sport). Odstraněny budou také ty části snímku, které 

pokrývají tribuny s diváky a reklamní plochy po obvodu hřiště, pokud se na snímku 

nacházejí. 
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4 IDENTIFIKACE HRÁČŮ NA SNÍMKU 

Identifikovat prostorové rozmístění hráčů na snímku je jedním ze 

stěžejních a nejdůležitějších úkolů této práce. Metoda, kterou tato práce pro 

identifikaci využívá, se nazývá klasifikace, přičemž ta může být řízená nebo 

neřízená, čímž se podrobně budeme zabývat později. 

Velmi důležitým faktorem pro klasifikaci, a tedy i pro samotnou identifikaci 

hráčů je, jak již bylo výše naznačeno, barva dresů. Ta bude tedy zkoumána a na 

základě ní bude rozhodnuto, zda daný hráč náleží do týmu ”A” nebo do týmu ”B”, 

případně jedná-li se o rozhodčího, brankáře nebo třeba trávník, balón či čáry 

vymezující hřiště. Snímek, na kterém chceme identifikovat hráče, je digitálním 

obrazem, což znamená, že se skládá z jednotlivých pixelů (jejich počet na řádcích 

a ve sloupcích je dán rozlišením, viz výše). Každý má určité vlastnosti a mezi nimi 

je právě i informace o jeho barvě, která nás zajímá 

4.1 Barevné modely 

Podle Hlaváče (2005) „je barva vlastnost objektů spojená s jejich 

schopností odrážet elektromagnetické vlnění různých vlnových délek.” Existuje 

několik barevných modelů, které znázorňují barevný prostor a využívají k tomu 

většinou základní barvy. Barevný model tyto základní barvy mísí, čímž dochází ke 

vzniku jakéhokoliv odstínu jakékoliv barvy. Nejzákladnějšími barevnými modely 

jsou  modely RGB, CMYK a HSV. 

4.2 Klasifikace 

Při tvorbě této kapitoly bylo čerpáno z (Horák 2014, Peňáz 2014 a 

Konecny 2003). Klasifikace je nejdůležitějším krokem identifikace objektů na 

snímku, neboť poskytuje informace o tom, co se na snímku nachází. Jednotlivým 

obrazovým třídám a prvkům je přiřazen informační význam. Před samotnou 

klasifikací je nutné definovat tzv. klasifikační schéma, tedy obsah a účel 

klasifikačních tříd. V našem případě určitě neopomeneme třídy ”Mužstvo A”, 

”Mužstvo B”, ”Trávník”, ”Čáry”, popřípadě další. Klasifikace je metoda nejčastěji 
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využívaná při dálkovém průzkumu Země, kdy využívá spektrální odrazivosti 

jednotlivých typů povrchu, nicméně je použitelná i v našem případě. 

Pro zařazení prvků do předem známých cílových informačních tříd slouží 

tzv. klasifikátory, neboli rozhodovací pravidla, pomocí kterých se při zařazování 

rozhodujeme. Rozlišujeme tři typy klasifikátorů: 

 Spektrální – využívají odlišnosti objektů ve spektrálním projevu. Pro 

naši práci budou nejdůležitější. 

 Prostorové – využívají odlišného prostorového uspořádání či 

prostorových charakteristik (tvar, velikost). 

 Časové – využívají spektrální nebo prostorové změny objektů 

v čase. 

Automatizovanou klasifikaci digitálních obrazových záznamů lze provádět 

dvěma způsoby, a to buď metodou řízené klasifikace (supervised classification) 

nebo metodou neřízené klasifikace (unsupervised classification). Zatímco při 

řízené klasifikaci uživatel specifikuje cílové třídy pomocí příkladů (tréningových 

ploch), při neřízené klasifikaci si program sám vytvoří umělé třídy, do kterých 

zařadí všechny pixely na obraze. Až poté uživatel provede úpravu těchto tříd a 

přidělí jím význam. 

4.2.1 Řízená klasifikace 

Jak již bylo naznačeno výše, při řízené klasifikaci vytvoří uživatel 

spektrální popis známých tříd a program následně přiřadí jednotlivým pixelům 

snímku tu třídu, jíž jsou původní data nejvíce spektrálně podobná. 

Nejprve je nezbytné vymezit si tréningové plochy, jejichž sady tvoří 

trénovací množiny, pro všechny námi požadované třídy. Tréningové plochy by 

měly být reprezentující, tzn., že by pro každou třídu měla být více než jedna, měly 

by být rozmístěny pokud možno po celé ploše snímku a měly by být dostatečně 

velké. Existuje pravidlo, které říká, že trénovací plochy musí obsahovat minimálně 

n+1 pixelů, kde n je počet kanálů. Doporučuje se ale 10·n až 100·n pixelů. Po 

vymezení trénovacích ploch je nutné si ověřit, zda jsou třídy od sebe 

separovatelné, zda neobsahují anomální hodnoty a zda jsou homogenní. 
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Obrázek 2: Příklad trénovacích ploch, http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10114956110-

fotbal/214471291123302-cesko-island/ (upraveno) 

Dalším krokem řízené klasifikace je určení klasifikátoru. Klasifikátor, který 

zvolíme, bude následně klíčem k přidělení jednotlivých pixelů do tříd. Klasifikátory 

mohou být následující: 

 Klasifikátor minimální vzdálenosti od střední hodnoty – pracuje na 

principu nalezení minimální odchylky od střední hodnoty. 

Požadovanou odchylku lze počítat jako euklidovskou (hrubou) nebo 

normalizovanou, kdy se vytváří izolinie směrodatné odchylky kolem 

průměru. Ve výsledku se pixel zařadí do třídy, k jejímuž centru má 

nejblíže. 
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Obrázek 3: Klasifikátor minimální vzdálenosti od střední hodnoty (Clevers, 1999) 

 Rovnoběžný klasifikátor – vytváří obdélníkovou oblast na základě 

maximálních nebo minimálních hodnot odrazivosti nebo na základě 

směrodatné odchylky odrazivosti v rámci trénovacích ploch. Pixel 

se zařadí do třídy, do jejíhož rozsahu hraničních hodnot spadá. 

Někdy vzniká problém, že vzhledem ke korelaci hodnot v různých 

spektrálních pásmech se tvoří shluky protáhlého tvaru nebo je 

obdélníková oblast příliš široká a obsahuje i pixely, které do ní 

nepatří a nebo dochází k překrytí oblastí. 

 

Obrázek 4: Rovnoběžný klasifikátor (Clevers, 1999) 

 Klasifikátor maximální pravděpodobnosti – přiděluje pixely do tříd 

pomocí funkce hodnoty pravděpodobnosti. Pro každý pixel se 

určuje pravděpodobnost, s jakou daný pixel náleží do každé třídy, a 

nakonec se přiřadí do třídy, u níž je tato pravděpodobnost nejvyšší. 
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Obrázek 5: Klasifikátor maximální pravděpodobnosti (Clevers, 1999) 

 Klasifikátor nejbližšího souseda – pixel se zařadí do třídy, kde najde 

nejbližší sousední pixel. 

 

Obrázek 6: Klasifikátor nejbližšího souseda (Clevers, 1999) 

 Bayesovský klasifikátor – využívá bayesovské kombinace dvou 

pravděpodobností, a to apriorní pravděpodobnosti výskytu třídy a 

pravděpodobnosti zařazení do třídy z klasické klasifikace. 
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Posledním krokem je pak provedení samotné klasifikace. Klasifikaci 

provádí program tak, že přiděluje pixely do tříd podle námi zvoleného klasifikátoru. 

4.2.2 Neřízená klasifikace 

Při neřízené klasifikaci program sám rozdělí pixely snímku do námi 

zvoleného počtu tříd. Základem neřízené klasifikace je shluková analýza. 

Následně musí uživatel přiřadit shlukům význam a provést reklasifikaci, tedy 

spojení tříd. 

Vychází se z předpokladu, že pixely patřící jedné třídě se přirozeně 

seskupí ve vícerozměrném prostoru. Na základě shlukové analýzy se vymezí 

shluky a těm se přiřadí jednotlivé pixely. 

Známe několik metod shlukových analýz, jako příklad zde uvedeme dvě 

základní: 

 Metoda K-průměr (K-means) – na počátku uživatel definuje počet 

požadovaných shluků (=K), neboli spektrálních tříd. Doporučuje se 

zvolit jich více, než je požadovaný počet informačních tříd, jelikož 

třídy lze následně případně spojit, ale opačně už nikoliv. Středy 

jednotlivých shluků se rozmístí rovnoměrně v prostoru a každý pixel 

je přiřazen jednoduše do toho shluku, ke kterému má nejblíže. 

Následně se podle polohy všech pixelů ve shluku vypočte poloha 

nového shluku. 

 Metoda ISODATA – nejprve definujeme počet shluků, maximální 

směrodatnou odchylku pro heterogenitu shluku a maximální počet 

iterací. Poté se stejně jako v předchozí metodě rozmístí středy 

shluků rovnoměrně v prostoru (pokud není znám odhad jejich 

polohy) a každý pixel je opět přiřazen k tomu shluku, k jehož centru 

má nejblíže. Následně probíhá kontrola shluků. Aby proběhla 

klasifikace v pořádku a mohla být ukončena, musí být splněna 

některá pravidla: 

1) shluk, který je heterogenní, musíme rozdělit na dva shluky, 
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2) naopak spojit musíme ty shluky, u nichž je vzdálenost mezi 

jejich středy blíže než předem zadaná hodnota, 

3) shluky s počtem pixelů menším, než je předem stanovený 

limit, jsou zrušeny. 

Po provedení neřízené klasifikace máme tedy jako výsledek několik tříd. 

Jak už je uvedeno výše, záměrně je počet těchto tříd vyšší, než kolik jich reálně 

potřebujeme. Proto je nezbytné provést reklasifikaci. Reklasifikace je proces 

spojení tříd s podobnými znaky do jedné společné třídy. Například může se stát, 

že neřízenou reklasifikací nám vzniknou dvě třídy pro dva různé odstíny trávy a 

proto je musíme spojit do třídy jedné, jelikož pro trávník chceme pouze jedinou 

třídu. 

 

Obrázek 7: příklad neřízené klasifikace metodou ISODATA po reklasifikaci 

4.2.3 Postklasifikační úpravy 

Je poměrně vzácným jevem, když proběhne klasifikace, ať už řízená či 

neřízená, zcela bez chyb. Proto je většinou potřeba provést postklasifikační 

úpravy. Například některé drobné objekty se kvůli zjednodušení zanedbávají nebo 

některé objekty, které ve výsledku nechceme, můžeme úplně eliminovat. 
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5 NUMERICKÉ TRANSFORMACE 

Při tvorbě této kapitoly bylo čerpáno z (Horák, 2014 a Vojtek, 2014). 

Numerické transformace jsou spolu s transformacemi analytickými dvěma 

základními metodami pro převod z jednoho souřadnicového systému do druhého 

nebo pro připojení souřadnicového systému. 

Analytické transformace jsou postaveny na znalostech matematické 

kartografie. Jedná se o přepočet geografických souřadnic z referenčního tělesa 

(nejčastěji elipsoidu) do roviny mapy. K tomu jsou využívány tzv. zobrazovací 

rovnice, přičemž ty jsou známé, uživatel tedy pouze uplatní kódy příslušných 

souřadnicových systémů. Referenční tělesa jak zdrojového, tak cílového 

souřadnicového systému musí být stejná. 

Podrobněji se budeme věnovat transformacím numerickým, které nás 

z hlediska uplatnění v této práci zajímají více. 

Numerická transformace se používá, když nejsou známy matematické 

vztahy mezi dvěma různými souřadnicovými systémy. Pro transformovanou oblast 

se vypočítá buďto globální nebo několik lokálních matematických funkcí, tzv. 

transformačních klíčů, pomocí kterých se následně uskuteční převod ze 

zdrojového souřadnicového systému do cílového souřadnicového systému. 

Tento transformační klíč se sestavuje pomocí dvojic souřadnic pro několik 

identických (vlícovacích) bodů. Vlícovací body jsou body o známých zdrojových i 

cílových souřadnicích. 

Parametrem pro odhad přesnosti provedené transformace je RMS chyba 

(směrodatná odchylka), která „udává součet čtverců odchylek transformovaných 

souřadnic identických bodů od souřadnic, které těmto bodům během sestavování 

transformačního klíče přidělil uživatel, podělený počtem identických bodů a 

odmocněný” (Vojtek, 2014). RMS chyba tedy charakterizuje celkovou kvalitu 

transformace. Snažíme se, aby byla minimální. Toho můžeme docílit „opravou 

nebo vypuštěním bodů s nejvyšší absolutní chybou polohy nebo měníme 

transformační funkci či použijeme lokální transformaci nebo transformace po 
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částech” (Horák 2014). Univerzální pravidlo pro určení přijatelné střední chyby 

neexistuje. 

Transformace může probíhat globálně, kdy je pro celý prostor použit jeden 

transformační klíč, nebo po částech, kdy je „transformační prostor rozdělen na 

části a ty jsou pak jednotlivě transformovány” (Horák, 2014). 

Existuje několik druhů transformačních rovnic, pro každou z nich je 

potřeba mít odlišný počet vlícovacích bodů. Obecně však platí pravidlo, že čím 

více určíme vlícovacích bodů, tím lepší výsledek transformace můžeme očekávat. 

Nejdůležitějšími transformačními rovnicemi jsou (čerpáno z Horák, 2014): 

 Lineární konformní transformace - jedná se o podobnostní 

transformaci, která vyžaduje nejméně dva vlícovací body. Touto 

transformací dochází ke změně měřítka (totožné pro osu x i osu y), 

posunutí a pootočení. Transformaci popisují rovnice: 

 x’ = x*M*cosβ + y*M*sinβ + A 

 y’ = -x*M*sinβ + y*M*cosβ + B 

kde M je změna měřítka, A a B posuny ve směru osy x a y, β je 

pootočení. 

 

Obrázek 8: Lineární konformní transformace, 

http://gis.zcu.cz/studium/ugi/referaty/05/GeometrickeTransformace/ 

 Helmertova transformace - jedná se o zvláštní případ lineární 

konformní transformace, kde koeficient M je roven jedné, z čehož 
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vyplývá, že nedochází ke změně měřítka. Transformační rovnice 

jsou jinak totožné s rovnicemi lineární konformní transformace. 

 Afinní transformace - opět se jedná o lineární transformaci, která 

však v tomto případě vyžaduje minimálně 3 vlícovací body. Zároveň 

se jedná o polynomickou transformaci prvního řádu. Dochází zde 

k různým změnám měřítka v ose x a ose y. Tato transformace 

provádí rotaci, posun a zkosení. Transformaci popisují rovnice: 

 x’ = A*x + B*y + C 

 y’ = D*x + E*y + F 

kde koeficienty A, B, C, D, E, F se počítají metodou nejmenších 

čtverců. 

 

Obrázek 9: Afinní transformace, 

http://gis.zcu.cz/studium/ugi/referaty/05/GeometrickeTransformace/ 

 Projektivní (kolineární) transformace - jde o transformaci jednoho 

rovinného prostoru do druhého, využívá středové promítání. Při této 

transformaci se nezachovávají úhly a měřítko se mění nezávisle 

v obou směrech. Často se tato metoda využívá ve fotogrammetrii 

při leteckém snímkování. Je potřeba znát alespoň čtyři dvojice 

vlícovacích bodů. Transformaci popisují rovnice: 

 x’ = (A*x + B*y + C) / (G*x + H*y + 1) 

 y’ = (D x + E*y + F) / (G*x + H*y + 1) 
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Obrázek 10: Projektivní transformace (Dobrovolný, 2005) 

 Polynomická transformace - jak již bylo zmíněno výše, polynomická 

transformace prvního řádu se nazývá afinní transformace. Dále se 

nejčastěji využívají polynomické transformace druhého a třetího 

řádu. „Ne vždy je vyšší řád transformace lepší, někdy vede 

k nežádoucím výsledkům, neboť transformace pak nemusí 

divergovat, na okrajích transformovaného obrazu pak vznikají velké 

nežádoucí deformace” (Horák 2014). Minimální počet N vlícovacích 

bodů polynomické rovnice n-tého řádu je v tomto případem určen 

vztahem: 

 N = (n2+ 3*n + 2) / 2 
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6 VZOROVÝ PŘÍKLAD IDENTIFIKACE HRÁČŮ 

A TVORBY 2D TEMATICKÉ MAPY 

V této kapitole bude krok po kroku popsán postup, jakým byli, po vybrání 

vhodného videozáznamu a z něj vhodného snímku, identifikováni fotbaloví hráči 

na snímku. Následně bude rovněž popsán postup transformace identifikovaných 

hráčů do 2D pohledu a následné vytvoření 2D tematické mapy. 

V kapitole 3.3 byl popsán vybraný snímek z videozáznamu zápasu Česká 

republika – Island. Jak bylo již uvedeno, snímek byl ořezán tak, aby na něm 

zůstala pouze samotná hrací plocha. 

 

Obrázek 11: Ořezaný vybraný snímek, http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10114956110-

fotbal/214471291123302-cesko-island/ (upraveno) 

V tuto chvíli tedy máme snímek předzpracovaný a připravený na 

provedení identifikace hráčů za pomocí metody klasifikace. 

6.1 Klasifikace hráčů na snímku 

6.1.1 Výběr vhodné metody klasifikace 

Bylo vyzkoušeno několik metod jak přímé, tak i nepřímé klasifikace. Na 

obrázku 7 vidíme výsledek neřízené klasifikace metodou ISODATA. Pro tuto práci 
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byla však nakonec vyhodnocena za nejvhodnější a také využita klasifikace řízená, 

a to konkrétně metoda maximální pravděpodobnosti (Maximum Likehood 

Classification). 

Důvodem tohoto rozhodnutí je, že ze všech vyzkoušených metod obou 

typů klasifikací právě metoda maximální pravděpodobnosti vykazovala 

nejnadějnější výsledky pro daný postup identifikace hráčů. Nevýhodou oproti 

metodám neřízené klasifikace je bezesporu to, že musí být uživatelem vytvořeny 

tréningové plochy. Tréningové plochy jsou však pro vybraný videozáznam 

vytvořeny jen jednou, uloženy do tzv. souboru „signature file” a poté použity pro 

každý další snímek videozáznamu, který se rozhodneme klasifikovat. 

Na druhé straně výhodou této metody je, že není nutné poté, co proběhne 

klasifikace, provádět následnou reklasifikaci, která může být časově poměrně 

náročná. 

6.1.2 Zakreslení trénovacích ploch 

Na prvním snímku, na kterém jsme chtěli provést řízenou klasifikaci, bylo 

nutné provést zakreslení trénovacích ploch, které reprezentují jednotlivé ”části” 

snímku. Nejvíce nás samozřejmě zajímali hráči obou týmů. Z týmů České 

republiky a Islandu byli tedy vybráni tři hráči dobře viditelní na snímku, rozmístění 

pokud možno různě po ploše snímku, nikoliv v těsné blízkosti u sebe. Dále byly 

zakresleny trénovací plochy reprezentující  čáry vymezující hřiště a velké i malé 

pokutové území, což je potřebné vzhledem k následné transformaci do 2D 

pohledu, brankář Islandu, který měl jiný dres než jeho spoluhráči, rozhodčí, míč a 

bílá plocha reprezentující oblast eliminovanou ořezáním snímku při jeho 

předzpracování. 
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Obrázek 12: Souhrn zakreslených trénovacích ploch 

 

Obrázek 13: Příklad trénovací plochy zakreslené na hráči České republiky 

Po zakreslení trénovacích ploch pro všechny vyjmenované ”zájmové 

objekty” byl vytvořen soubor ”signature file”, který bude využit při klasifikacích 

všech dalších snímků tohoto videozáznamu. 

6.1.3 Provedení řízené klasifikace 

Následně je nutné nastavit parametry klasifikace. Hodnotu ”reject fraction”, 

která vyjadřuje procentuální množství pixelů, které nebudou do klasifikace 

zahrnuty, nastavíme na 0, což znamená, že do klasifikace budou zahrnuty 

všechny pixely snímku. Dále je potřeba vybrat způsob, jak bude rozhodnuto o 

pravděpodobnosti příslušnosti pixelu k dané skupině. Před metodou EQUAL, kdy 

mají všechny pixely stejnou prioritu pravděpodobnosti, upřednostníme metodu 
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SAMPLE, kdy bude priorita pravděpodobnosti určena podle počtu pixelů v každé 

skupině. Tato metoda vykazovala po vyzkoušení obou variant o něco lepší 

výsledky. 

 

Obrázek 14: Nastavení parametrů klasifikace 

Výsledkem klasifikace je rastr s celkem sedmi hodnotami, tedy o jednu 

méně, než jsme měli připraveno tréningových ploch. Do klasifikace nakonec nebyl 

zařazen prvek míč, jelikož bylo vybráno příliš málo pixelů na to, aby mohl být 

považován za korektní tréningovou plochu. 
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Obrázek 15: Výsledek řízené klasifikace 

Po provedení klasifikace můžeme zhodnotit, že se podařilo z fotografie 

identifikovat hráče obou týmů a také je patrné poměrně úspěšné vystižení čar 

vymezujících malé i velké pokutové území. 

6.2 Identifikace prostorového rozmístění hráčů 

Dalším krokem je převod tohoto rastru na polygony. Cílem tohoto kroku je, 

aby byl pokud možno každý hráč reprezentován jedním polygonem. 

 

Obrázek 16: Hráči rozčlenění na jednotlivé polygony 
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Ve výsledku však dle obrázku 16 vidíme, že se může stát, že hráč není 

reprezentován pouze jedním, nýbrž více polygony (viz modrý hráč Islandu na 

obrázku 16), nebo jsou u hráčů přítomny polygony jiných kategorií (viz žluté a 

černé polygony u červeného hráče České republiky na obrázku 16). Abychom tyto 

problémy vyřešili, musíme vypočítat výměry ploch všech polygonů a následně 

provést výběr, do kterého zahrneme jen ty druhy polygonů, které nás zajímají 

(tedy polygony znázorňující hráče obou týmů a čar na hřišti) a zároveň vybereme 

jen ty polygony hráčů, které mají výměru větší než určená hraniční hodnota. 

Aby bylo možné vypočítat plošnou výměru polygonů, musel být snímku 

nastaven souřadnicový systém, konkrétně S-JTSK Křovák EastNorth. Měřítko, a 

tedy i vypočtené výměry poté samozřejmě neodpovídají skutečnosti, to ale v tomto 

případě nevadí. Důležité je v tuto chvíli stanovit kritickou hranici, kdy v případě 

jejího překročení bude polygon považován za hráče a nebude-li překročena, 

polygon za hráče považován nebude. Převod do reálného měřítka bude řešen 

v dalších krocích práce. Experimentálně bylo po vyzkoušení několika hodnot 

zjištěno, že ideální hodnotou pro kritickou hranici rozměru plochy polygonu je 

hodnota 300. 

 

Obrázek 17: Výběr hráčů obou týmů s výměrou větší než 300 a čar vymezujících hřiště 

Z obrázku 17 je patrné, že jsme se již zbavili nepotřebných prvků, jako je 

trávník nebo rozhodčí. Stále však můžeme vidět polygony, které byly nesprávně 

zahrnuty do kategorie ”čáry”. Těch se zbavíme posléze, po transformaci do 2D 

pohledu, kdy už nebudeme čáry potřebovat. Rovněž si můžeme všimnout, že 

v jednom případě je stále do kategorie ”hráč České republiky” zahrnut chybně 
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polygon, který do této kategorie nepatří. Tyto výjimky se ojediněle mohou přihodit, 

nejsou však příliš časté a proto není problém je případně manuálně odstranit. 

Tento problém bude vyřešen při finálních úpravách. 

V tomto bodě můžeme konstatovat, že identifikace hráčů byla úspěšně 

provedena. 

6.3 Vykreslení polohy hráčů ve 2D tematické mapě 

Jelikož cílem této práce je vytvoření 2D tematické mapy zobrazující 

polohu hráčů na hřišti, musíme hráče, které jsme v předešlých krocích 

identifikovali, převést do 2D pohledu. Pro tento převod budou využity numerické 

transformace. 

6.3.1 Vlícovací body 

Aby bylo možné uskutečnit numerickou transformaci, je nutné vytvořit si 

nezbytný počet dvojic vlícovacích bodů (body, u kterých známe jak zdrojové, tak 

cílové souřadnice). Jak již bylo zmíněno v teoretické části této práce, pro afinní 

transformaci je potřeba mít alespoň tři vlícovací body, pro projektivní transformaci 

pak minimálně čtyři. 

Poloha vlícovacích bodů by měla být pokud možno rozmístěna po celé 

ploše snímku a současně platí, že čím více vlícovacích bodů určíme, tím větší 

přesnosti transformace můžeme dosáhnout. Zásadním krokem je tedy nalezení 

míst na snímku, o kterých můžeme říci, že známe nejen jejich zdrojové, ale také 

cílové souřadnice. Nabízí se tedy využít čar vymezujících na hřišti malé a velké 

pokutové území, jelikož na nich není obtížné nalézt body, jejichž cílové souřadnice 

známe díky jednotným rozměrům velkého a malého pokutového území všech 

fotbalových hřišť. 
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Obrázek 18: Rozměry fotbalového hřiště, http://www.rozmery-velikosti.cz/photo-pg-21--.png 

Z obrázku je patrné, že pro vlícovací body lze využít rohy velkého a 

malého pokutového území, jejichž jejich velikost je pro všechna fotbalová hřiště 

stejná, a to 16,5 m na 40,3 m pro velké, respektive 11 m na 18,3 m pro malé 

pokutové území. Dále můžeme využít také šířku a délku hřiště nebo vzdálenost 

pomezní čáry od středového kruhu, respektive středového bodu. Tady ovšem 

musíme znát konkrétní délku a šířku hřiště, které se mohou v jednotlivých 

případech lišit. Podle standardů může mít šířka hřiště 45 m     90 m a délka hřiště 

90 m - 120 m. Utkání mezi Českou republikou a Islandem, které je předmětem 

našeho zájmu, se uskutečnilo v Plzni na stadionu Doosan Aréna, který má šířku 

hrací plochy 68 m a délku 105 m. 
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Obrázek 19: Afinní transformace - souřadnice vlícovacích bodů a RMS chyba 

 

Obrázek 20: Projektivní transformace - souřadnice vlícovacích bodů a RMS chyba 

Vlícovací body byly zakresleny jako vektory s počátkem ve zdrojových 

souřadnicích a koncem v cílových, reálných souřadnicích. Byla spočítána RMS 

chyba pro afinní a projektivní (kolineární) transformaci. Tyto dvě chyby byly vždy 

porovnány a byla použita ta transformační metoda, která vykazovala menší RMS 

chybu. V tomto případě měla RMS chyba afinní transformace hodnotu 1,919 a u 

projektivní transformace hodnotu 0,904. Rozdíl je poměrně značný, použita byla 

tedy transformace projektivní. 
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Obrázek 21: Vektory vlícovacích bodů 

Čísla na obrázku 21 odkazují na obrázky 19 a 20, ze kterých můžeme 

jednoduše vyčíst, který vlícovací bod má jaké reálné cílové souřadnice a jaká je 

hodnota RMS chyby tohoto bodu. 

6.3.2 Transformace do 2D pohledu 

Nyní již nám nic nebrání provést projektivní transformaci, pro kterou jsme 

se na základě nižší RMS chyby rozhodli, a převést tak identifikované hráče a čáry 

na hřišti do 2D pohledu a zároveň do reálného měřítka. 
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Obrázek 22: Výsledek transformace do 2D pohledu a do skutečného měřítka 

Výsledek transformace je poměrně obstojný, ačkoliv i pouhým okem lze 

vidět drobné nepřesnosti v geometrii čar a došlo také k roztažení polygonů hráčů. 

Podrobněji se tomuto problému budeme věnovat níže. Stále si můžeme také 

všimnout chybného polygonu, nacházejícího se u brány, mimo hrací plochu. Tento 

nedostatek bude záhy vyřešen. 

6.3.3 Finální úpravy a tvorba 2D tematické mapy 

Abychom mohli docílit požadovaného výstupu této práce, což je 2D 

tematická mapa rozmístění hráčů na hřišti, musíme provést několik posledních 

úprav. Prvním krokem bude převod polygonů znázorňujících hráče obou týmů na 
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body. Po tomto převodu budou dobře patrné některé nedostatky. Body, které zcela 

jednoznačně nereprezentují žádného hráče (na základě srovnání se zdrojovým 

snímkem je to patrné), budou odstraněny. Naopak vyjde najevo, že v místě, kde 

by mělo být dva nebo více hráčů je kvůli jejich překrytu jen jeden bod. Více o 

těchto problémech bude referováno níže. 

Jak lze vidět na obrázku 22, čáry vymezující hřiště a pokutové území 

nevykazují příliš dobrou kvalitu. Mají nestejnou šířku, v některých místech jsou 

přerušeny a skládají se tak z několika polygonů různých rozměrů. Jejich převod na 

linii je tedy nemožný a není ani možné je ponechat v současném stavu vzhledem 

k jejich špatnému estetickému vzhledu. V místech, kam zdrojový snímek nesahal 

navíc logicky zcela chybějí, a tak by výsledek nebyl esteticky příliš zdařilý. Proto 

bylo rozhodnuto, že tyto čáry budou použity pouze jako podklad a pomezní čáry i 

malé a velké pokutové území budou zakresleny ručně. 

Jak již bylo zmíněno výše, nebylo možné kvůli malému počtu pixelů 

v trénovací ploše identifikovat fotbalový míč, a ten tak musí být přidán ručně podle 

předlohy. Rovněž je zjevné, že na snímku chybí brána a samotný brankář Islandu. 

Brankář tedy musí být rovněž přidán ručně a brána ani dost dobře být vidět 

nemůže, jelikož se jedná o 2D pohled ze shora. I tu ale můžeme graficky přidat, 

hlavně kvůli lepšímu estetickému vzhledu a lepší orientaci v mapě. Poslední 

úpravou pak bude přiřazení barevně rozdílných symbolů pro hráče obou týmů. 

Barevná kombinace dresů bude samozřejmě dodržena podle originálního snímku. 
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Obrázek 23: 2D pohled na hrací plochu po provedení úprav 

Tímto je tedy splněn úkol zobrazení prostorového rozmístění hráčů ve 2D 

pohledu. Aby však výsledek práce mohl být považován za mapu, musíme doplnit 

základní, případně doplňkové kompoziční prvky mapy, jakou jsou název mapy, 

legenda, grafické měřítko, tiráž. Vynechána však bude směrovka, neboť se jedná 

o lokální souřadnicový systém. 
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Obrázek 24: 2D tematická mapa prostorového rozmístění hráčů 

Obrázek 24 představuje konečný výstup vzorového postupu identifikace 

prostorového rozmístění hráčů fotbalu z videozáznamu popsaného v této kapitole. 

Je patrné, že trávník, který byl ponechán bíle zbarvený, a čáry znázorňující 

hranice pokutového území a pomezní, respektive branková čára jsou v mapě 

znázorněny v nesprávných barvách. Důvodem je snaha podpořit lepší orientaci v 

mapě. Zelená barva pro trávník se neosvědčila z důvodu špatné viditelnosti 

jednotlivých hráčů.  
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7 OMEZENÍ PŘIPRAVENÉHO ŘEŠENÍ 

Několikrát byly již v této práci zmíněny určité problémy, které postup 

identifikace hráčů a jejich následné zobrazení ve 2D tematické mapě přinesly. 

Tato kapitola bude obsahovat shrnutí problémů, které již byly při aplikování 

postupu popsaného v předchozí kapitole zmíněny. Kromě vzorového snímku 

představujícího dění na hřišti ve 45. minutě utkání bude představeno také několik 

dalších 2D tematických map, k jejichž tvorbě byl využit totožný postup, a i na nich 

budou popsána určitá omezení této práce. 

7.1 Obecná omezení 

Ačkoliv fotbalových týmů, které k zápasům oblékají zelené dresy, ať už 

kompletně tričko, trenýrky i štulpny nebo jen některé z těchto částí, neexistuje 

mnoho, najdou se takové. Omezením by v tomto případě bylo, že při klasifikaci by 

mohli být někteří hráči zaměněni za trávník nebo naopak. Řešením je co 

nejpečlivější zakreslení tréningových ploch, pokud se jedná o kompletně zelené 

dresy, případně zakreslení trénovacích ploch na těch částech dresu, které mají 

jinou barvu než zelenou. 

Dalším problémem by mohly být pruhované dresy. Pokud by měl jeden z 

týmů například červeno-modře pruhované dresy, řešením by bylo buďto zakreslení 

trénovacích ploch pouze na trenýrkách, které pruhovaný vzor nemívají, nebo 

zakreslení trénovacích ploch pro obě barvy pruhů zvlášť a po uskutečnění 

klasifikace tyto plochy sloučit dohromady 

Dojde-li k situaci, že například jednomu týmu se shoduje barva trenýrek s 

barvou trička týmu druhého, doporučuje se zakreslit trénovací plochy na těch 

částech dresu týmů, na kterých se jejich barva neshoduje. 

Problémem je vždy znázornění pomezní čáry a čar vymezujících pokutové 

území. Ty sice dobře poslouží pro poměrně přesnou ať už afinní nebo projektivní 

transformaci, nicméně nedají se využít pro znázornění ve 2D mapě, jelikož nejsou 

identifikovány po celé své délce, mají proměnlivou šířku a z estetického hlediska 

by mapa poté nevypadala dobře. Řešení už v podstatě bylo popsáno výše. Je 
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třeba manuálně tyto čáry obkreslit, čímž, dojde k jejich grafickému a estetickému 

vylepšení. 

Ručně zakreslit se pak také musí brankář týmu, pokud se na zdrojovém 

snímku nachází a nepodařilo se jej identifikovat, a míč. Zakresluje se právě podle 

zdrojového snímku, a to odhadem. Pokud se brankáře ze snímku nepodařilo 

identifikovat, je to většinou problém barvy jeho dresu. Příkladem může být náš 

snímek ze 45. minuty, kde má brankář Islandu bílou bravu dresu, tedy shodnou s 

barvou čar vymezujících hřiště a pokutové území. Brankář se vyskytuje ve většině 

situací na brankové čáře nebo těsně před ní. Vzhledem k velikosti symbolu hráče 

oproti rozměrům brány na mapě není příliš složité pozici brankáře správně 

odhadnout a pomocí symbolu jej zakreslit. Míč je pro výslednou mapu samozřejmě 

velmi podstatný, a tak si při jeho umísťování podle zdrojového snímku musíme dát 

velký pozor. I pro něj však platí, že velikost symbolu míče neodpovídá rozměrům 

reálného míče v měřítku mapy, což může nepřesnosti při jeho umístění alespoň 

zčásti zjemnit. Přesnost polohy míče se výrazně liší podle toho, zda je či není ve 

vzduchu. 

Problémem je také výše zmiňovaná kritická hodnota 300, pomocí které se 

rozlišuje, zda je klasifikovaný polygon považován za hráče či nikoliv. Tato hodnota 

platí jen pro měřítko, které má náš videozáznam. Pokud by bylo utkání snímáno 

kamerou, která by byla umístěna ve větší výšce nad hrací plochou nebo by 

snímala hřiště pod jiným úhlem, mohlo by docházet k problémům v rozhodování, 

zda se jedná o hráče nebo ne. 

Jak již bylo zmíněno, pro co nejlepší výsledky transformace je potřeba 

ideální rozmístění a co největší počet vlícovacích bodů. To je však ne vždy 

možné. U snímků zobrazujících pokutové území je situace nejpříznivější, neboť 

máme k dispozici hned několik ”záchytných bodů”, kterých se můžeme díky 

známým rozměrům pokutového území pro všechna fotbalová hřiště držet. U 

snímků zobrazujících situace odehrávající se v oblasti středového kruhu je už 

situace složitější. V těchto případech musíme znát šířku či délku hřiště konkrétního 

fotbalového stadionu, tyto rozměry se totiž mohou lišit. Při zakreslování 

vlícovacích bodů nacházejících se přímo na obvodu středového kruhu hřiště 
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musíme často jejich souřadnice dokonce odhadovat, což se samozřejmě 

negativně podepisuje na kvalitě transformace do 2D pohledu. Výhodou beze sporu 

je, že většina stěžejních situací, pro které má identifikace prostorového rozmístění 

hráčů největší smysl, se nachází v pokutových územích nebo v jejich blízkosti. 

Při transformaci dojde vždy ke zkreslení, které závisí na velikosti hodnoty 

RMS chyby. Zkreslením se tedy může méně či více pozměnit pozice hráčů na 

hřišti. Pozice hráčů na 2D mapě navíc neodpovídá zcela přesně jejich reálné 

pozici na hřišti z toho důvodu, že bod reprezentující jednotlivé hráče se nachází ve 

středu jejich polygonů získaných klasifikací. Zpravidla se tento střed nachází 

v horní části těla hráčů. Pokud bychom správnou polohu hráčů definovali jako tu, 

kde mají zrovna kopačky, mohlo by být řešení tohoto problému posunout všechny 

hráče o určitou změřenou vzdálenost na mapě níže. Může však dojít k situacím, 

kdy pozice kopaček hráče nevystihuje dobře pozici hráče. Příkladem může být 

hráč ležící či sedící na zemi, hráč zachycený při pádu nebo hráč ve výskoku 

například při hlavičkovém souboji. Pokud bychom v těchto situacích paušálně 

provedli ono zmiňované posunutí níže, pozice některých hráčů by byla vylepšena, 

nicméně pozice jiných hráčů by mohla být na druhou stranu značně zhoršena. 

Proto bylo nakonec rozhodnuto k žádným takovýmto úpravám nesáhnout i za 

cenu toho, že určité chyby v pozici hráčů se na 2D mapě budou vyskytovat. 

Může se stát, že jsou hráči na snímku situování tak, že se vzájemně 

překrývají. Pokud dojde k situaci, že hráč jednoho týmu překrývá zcela hráče 

druhého týmu, překrytý hráč nemůže být logicky identifikován. Pokud se hráči 

dvou různých týmu překrývají zčásti, může se stát, že polygon znázorňující 

překrytého hráče bude mít menší výměru než kritickou hranici 300, a proto nebude 

zahrnut do dalších operací a na mapě se vyskytovat nebude. Dojde-li k překrytí 

dvou hráčů stejného týmu nebo nacházejí-li se tito hráči těsně vedle sebe 

(například stojí v tzv. zdi),  může se stát, že jim bude klasifikací přidělen jen jeden 

společný polygon a skutečnost tak bude zkreslena. Počet hráčů viditelných ve 2D 

mapě tedy nemusí odpovídat reálnému počtu hráčů, kteří se dané situace 

zúčastnili. Pokud si chceme být jisti jejich reálným počtem, řešením je provést dvě 

identifikace hráčů v krátkém časovém sledu za sebou a následně porovnat, zda 

nám některý hráč nepřibyl, protože třeba již přestal být překrýván hráčem jiným. 
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7.2 Situace ze 45. minuty utkání 

Tento snímek už  byl v této práci několikrát představen. Znázorňuje, jak 

Island brání standardní situaci, ze které se povedlo českému týmu skórovat a 

vyrovnat na 1:1. 

 

Obrázek 25: Mapa zobrazující situaci ze 45. minuty zápasu 
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Na mapě můžeme vidět několik problémových objektů, jejichž charakter 

byl již popsán výše. V případech 1 a 2 jde o objekty, tedy brankáře (1) a míč (2), 

které musely být zaneseny do mapy ručně. Případ 3 je situace, kdy reálně místo 

jednoho hráče České republiky jsou na tomto místě hráči dva. Důvodem je, že 

hráči stáli v tomto okamžiku příliš těsně vedle sebe a byli tak reprezentování 

jedním polygonem. Případ 4 pak ukazuje na prakticky totožnou situaci. Tady by 

však místo jednoho hráče Islandu, který je znázorněn na mapě, měli být 

znázorněni hráči hned tři. Tito hráči totiž ve zdrojovém snímku (viz obrázek 1) tvoří 

tzv. zeď. Omezení 1 a 2 se budou vyskytovat na všech dalších mapách, pokud 

bude na zdrojových snímcích míč, respektive brankář přítomen. Proto už tato 

omezení nebudou v žádných dalších mapách vyznačeny. 

7.3 Situace z 15. minuty utkání 

Situace ve středu hřiště, u míče je hráč České republiky. 

 

Obrázek 26: Snímek z 15. minuty zápasu, http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10114956110-

fotbal/214471291123302-cesko-island/ (upraveno) 
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Obrázek 27: Mapa zobrazující situaci z 15. minuty zápasu 

Symbol Problémový objekt v tomto případě znázorňuje místa, která 

musela být označena jako vlícovací body, aby byl dosažen jejich minimální počet. 

Je patrné, že to nejsou ideální místa, jelikož jejich poloha musela být určena 

lehkým odhadem, aby souhlasila s cílovými souřadnicemi. Přesto však můžeme 

konstatovat, že transformace proběhla kvalitně, zkreslení není příliš velké. Byla 

použita afinní transformace. 
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7.4 Situace z 51. minuty utkání 

Situace těsně po centru jednoho z českých hráčů do pokutového území 

Islandu. 

 

Obrázek 28: Snímek z 51. minuty zápasu, http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10114956110-

fotbal/214471291123302-cesko-island/ (upraveno) 



 Petr Sumbal: Identifikace rozmístění hráčů z videozáznamu   

39 
2015 

 

Obrázek 29: Mapa zobrazující situaci z 51. minuty zápasu 

Zde máme kromě tradičních omezení v podobě míče, brankáře nebo čar 

znázorněn problém, který je popsán výše, totiž, že dva hráči označeni symbolem 

problémový objekt jsou ve skutečnosti zrovna v pádu, a tak jejich pozice vzhledem 

k ostatním hráčům je lehce odchýlena. Byla využita metoda projektivní 

transformace. 

7.5 Situace z 90. minuty utkání 

Tato situace znázorňuje závěrečný nápor Islandu před českým pokutovým 

územím. 
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Obrázek 30: Snímek z 90. minuty zápasu, http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10114956110-

fotbal/214471291123302-cesko-island/ (upraveno) 
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Obrázek 31: Mapa zobrazující situaci z 90. minuty zápasu 

Na této mapě můžeme vidět takřka ideální příklad identifikace 

prostorového rozmístění hráčů i následné transformace. Kromě tradičních 

omezení v podobě chybějícího míče a brankáře jsme nemuseli již nijak manuálně 

zasahovat. Navíc se jedná z hlediska účelu identifikace o situaci, která má smysl. 

Nabízí se analýza obrany českého týmu i útočného postavení hráčů Islandu. To 

však již není předmětem této práce. Byla využita projektivní transformace. 
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8 ZÁVĚR 

Na závěr bychom mohli konstatovat, že cíl této bakalářské práce, tedy 

identifikace prostorového rozmístění hráčů fotbalu z videozáznamu a vykreslení 

polohy hráčů ve 2D tematické mapě, byl splněn. Autor práce netvrdí, že jím 

praktikovaný a popsaný postup práce je jediný nebo nejlepší způsob, jak dospět 

ke stanovenému cíli. 

V průběhu práce autor narazil na několik problémů nebo omezení, které 

jsou ostatně v práci detailně popsané, žádné z nich však nakonec nezapříčinilo 

neúspěch vytyčeného postupu. 

Dílčím cílem práce byla automatická identifikace polohy hráčů na snímku. 

Tento cíl můžeme považovat za splněný, neboť po zakreslení trénovacích ploch 

pro jeden snímek videozáznamu můžeme zcela automaticky identifikovat polohu 

hráčů na všech ostatních snímcích tohoto videozáznamu, které nás zajímají. 

Další stěžejní částí této práce bylo převedení identifikovaných hráčů do 

2D pohledu shora, aby mohla být vytvořena 2D tematická mapa polohy hráčů. Pro 

každý snímek probíhalo rozhodnutí, zda využít metodu afinní nebo projektivní 

transformace. Na základě zkušeností bylo dospěno k závěru, že ve většině 

případů je menší RMS chyba, a tedy i přesnější výsledky, u projektivní 

transformace. 

Výsledná 2D tematická mapa je de facto připravena jako podklad pro 

provádění různých taktických analýz, například bránění či útočení ve fotbale. Tyto 

analýzy můžeme tedy považovat za jisté praktické využití této bakalářské práce. 
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