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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití RPAS pro archeologii 
Jméno autora: Bc. Jakub Levinský 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra geomatiky 
Oponent práce: Ing. Jan Řezníček, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Honeywell International,s.r.o 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o práci z oblasti fotogrammetrie a DPZ cílené na archeologii. Diplomant se podle zadání pokusil využít nové 
možnosti současných technologií, což se mu zdařilo částečně v experimentech s datovými soubory, pořízenými RPAS. 
K dispozici měl též archivní data z let 2016 a 2017. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Cíle práce byly splněny. Diplomant ve spolupráci se školitelem pořídil zajímavá data a zpracoval je. 
Jejich zpracování je ale poměrně rutinní činností, na výstupy, které z měření jsou po analýze dat možné, diplomant zřejmě 
čas neměl. Práce je velmi krátká. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Diplomant s vedoucím práce zvolili dnes velmi oblíbenou  technologii RPAS (dron). K dispozici byla i data archivní. 
Materiálu bylo dost, čas na rešeršní činnost byl stejně jako na přípravu měření v r. 2018 na základě výsledků z let minulých. 
Technologie je vhodná, analýzy dat možné. 
 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení 
Práce je nepříliš vysoké úrovně,  celkově si myslím, že mohlo být provedeno více analýz dat, které by přinesly možná více 
statisticky zajímavé výsledky, závěr práce a diskuse nad výsledky jsou velmi formální a nic prakticky nepřináší.. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Text je veden srozumitelně, ale řazení kapitol, skladba textu nejsou zcela ideální. Do rešerše by bylo možno zahrnout i další 
kapitoly, naopak vlastní práce diplomanta je málo.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
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Jako jedna z mála prací, které jsem v nedávné době posuzoval, je zde správně vedena rešerše, ale je velmi stručná, na 
jedinou stránku; do toho by se měla přidat též část „Letecká archeologie“, odkazující na počátky této specializace. 
Diplomová práce by si zasloužila rozhodně větší přípravu právě v této části, na to měl diplomant jistě dost času. 
Výběr literatury je dostatečný, obecně mohla být tedy součástí rešerše. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Práce je jistě zajímavá, ukazuje nové možnosti zpracování dat RPAS pro lesnictví a zařazuje se do oblasti aplikovaného 
výzkumu. K textu mám několik poznámek: 
 
Str.6:4.2 by měl být členěn jako úvod do problematiky, část předcházející po úpravě by byla vhodná do rešerše. 
Str.22: pokud hovoříte o měření v minulosti, bylo by vhodné je specifikovat (datum, kdo, proč...) 
Str.27: zde popisujete lokalitu u Loun, ale další výsledky se v práci příliš nevyskytují. 
Od str.29: popisujete práci s daty, ale není jasné, s jakými. Nutno specifikovat. 
Str.32: co je to indexová mapa a proč se při zpracování vytváří? Co myslíte větou ...“ Po odhadu podezřelých oblastí na 
ortofotu v softwaru ArcGIS se při využití vizualizace všech indexových intervalů (32 barev) výrazně zvýší schopnost rozlišit 
barevné anomálie v dané oblasti.“ Využíval jste ArcGIS pro více než 32 tříd? 
Str.41-42 na předložených plánech toho moc vidět není. K tomu by měl být nějaký text. Nejedná se o plány a chybí 
legenda. Výstupy jsou nepoužitelné. 
Str.43 Diskuse je od diskutování  nad výsledky, toto je něco jako obecný závěr. 
 
Korelace mezi výskytem příznaků a meteorologickou situací či průběhem vegetačního období je povrchní. Meteorologická 
data jsou od místa měření vzdálena desítky km, což vzhledem ke srážkám je důležitý údaj. Výskyt příznaků je vázán na 
plodinu, zde se ukázalo, že řepka není ideální plodina, citlivá na přítomnost či nepřítomnost podpovrchových útvarů. Ani to 
nemusí být pravda, měření mělo být statisticky více, možná z více lokalit, ale to by bylo asi nad rámec možností práce. 
 
 
 Prosím o komentář k poznámkám. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předložená práce je aplikační, diplomant vytvořil určité tematické plány, ale nijak je nezhodnotil, nepopsal. 
Nalezené objekty jsou jistě již prozkoumané archeology, zde mělo být více informací. V práci zcela chybí 
přesnostní charakteristiky, práce je stručná, svým provedením se jedná spíš o bohužel bakalářskou práci. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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