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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Cílem BP bylo určit kalibrační parametry digitální neměřické kamery, zaměřit vlícovací body na
objektu a vytvořit 3D vizualizaci stavby na základě geodetického a fotogrammetrického měření. V
posledním kroku provést kontrolu kvality modelu.
Bakalářská práce má 45 číslovaných stran a 8 příloh. Celá práce je rozdělena do 13 základních částí
včetně seznamu literatury, obrázků, tabulek a příloh.
Úvodní kapitoly jsou věnovány základům fotogrammetrie a popisu zájmového území.
Str. 11 - student zmiňuje pouze grafické a analytické řešení průsekové fotogrammetrie. Přičemž
opomíjí fakt, že v současné době se vyhodnocuje digitálně.
Kap. 4.1.1 - jaký je rozsah ohniskové vzdálenosti u fotoaparátu Nikon D5200?
Str. 19 – kvalitu kalibrace hodnotíme nejenom podle chyby Total Error. Kvalitu můžeme hodnotit mj.
podle rezidua označování bodů (rozdíl mezi označením bodu na fotografii a vypočtenou polohou
bodu v 3D prostoru, hodnoty Maximum a Overal RMS). Ve PhotoModeleru lze rovněž aktivovat
elipsoidy chyb ve 3D, nebo rezidua na snímcích.
V BP není uvedeno, k jakému datu proběhlo snímkování a s jakým nastavením ohniskové vzdálenosti
fotoaparátu.
Str. 20 – student zde uvádí, že se „provede kontrola, zda jsou výsledky přijatelné”, Ale bez bližšího
komentáře.
Je vhodnější použít testovací pole většího formátu, ať se co nejvíce přibližuje velikosti mapovaného
objektu. Doporučuji tedy zvolit pole velikosti A1 místo použité velikosti A3.
Tabulka č.2, str. 21 – v tabulce je uveden údaj „maximální odchylka” s číselným označením bez
uvedených jednotek. O jakou odchylku se jedná a v jakých jednotkách (pixel,..)?
Náhledy ve PhotoModeleru jsou v perspektivním zobrazení, doporučuji pro přehlednost aktivovat
zobrazení „orthographic”.
Str. 25 – byla nějakým způsobem ověřena poloha vlícovacích bodů. Student zmiňuje polární metodu.
Kap. 7.2.4 – z textu není zřejmé, pomocí jakých bodů byl model připojen do měřítka, resp. souřadnic.
Ve 3D prohlížeči PhotoModeleru lze aktivovat zobrazení souřadnicových os.
Kap. 8.2 – Kontrola kvality modelu (porovnání vzdáleností), není možné ztotožnit s modelem. Chybí
přehledka vlícovacích bodů, případně náčrt testovaných délek. Hodnota maximální odchylky 0,124 m
je poměrně vysoká. Také další testované vzdálenosti vykazují odchylku kolem 10 cm.
Přílohy měly být doplněny o vektorový model. V příloze č.6 jsou pouze obecné pohledy na
vizualizovaný model. Chybí popis orientace ke světovým stranám a grafické měřítko.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená bakalářská práce odpovídá v plném rozsahu jejímu zadání.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Viz. základní hodnocení závěrečné práce.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student pracoval samostatně. Práce byla konzultována.

5. Hodnocení formální stránky.
Bez připomínek.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výstupy lze využít pro propagaci, jako součást stavebně technické dokumentace, apod.



7. Celkové hodnocení práce.
Doporučuji zkušební komisi přijmout bakalářskou práci k obhajobě.
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