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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Vzhledem k obrovskému rozmachu snímacích zařízení a technologických postupů 
využívající snímky z RPAS je možné jednoznačně konstatovat, že dané téma je velmi aktuální. V 
případech, kdy v důsledku nedostatečné geometrie paprskových trsů dochází k deformaci 
výsledného modelu, jsou hledány postupy k snížení deformací. Tato disertační práce ukazuje na 
jeden z možných přístupů.       
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Splnění cílů disertační práce 

komentář:   Cíle disertační práce jsou splněny, i když volba některých korekčních parametrů je 
diskutabilní.    
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Metody a postupy řešení 

komentář:  Doktorand vytvořil dva algoritmy DEAn a Korata. DEAn posuzuje deformaci modelu 
a snaží se model vylepšit, Korata je založena na optimalizaci parametrů kamery. V práci je velmi 
podrobná analýza literatury, ale u algoritmu DEAn není příliš zřejmé, z jakých zdrojů autor 
vychází, proč volí některé plochy nebo parametry.. U algoritmu Korata je stanovena metoda 
optimalizace rovněž bez zdůvodnění. Výběr tří parametrů optimalizace není rovněž 
zdůvodněn. Algoritmy jsou ověřeny na několika různých projektech.   
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář:  Vytvořené algoritmy přinášejí v některých případech zlepšení výsledného tvaru 
modelu a zvýšení přesnosti a jsou užitečné pro zpracování dat, kdy snímkování je prováděno ne 
za zcela optimálních podmínek (termínový  tlak na pořízení snímků, ne zcela optimální typ 
kamery apod.). Vhodnost užití vyvinutých algoritmů je vidět na zahraničních projektech. 
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Vzhledem k velkému množství různých typů používaných  RPAS a kamer je je možné 
vyvinuté algoritmy považovat za jeden z vhodných nástrojů v praxi pro zlepšení kvality 
výsledného modelu.    
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář:   Formální úroveň práce je průměrná, struktura  textu místy nepřehledná, některýcm 
částem textu je obtížné porozumět. Schémata algoritmů jsou zbytečně složitá. V textu jsou často 
vysvětlovány detaily, aniž by na počátku kapitoly byly jasně definovány základní výchozí 
stanoviska.  
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Připomínky 

U algoritmu DEAn je vyhlazenými opravami proložena sférická plocha, vysvětlete proč? Na str 33 
je uveden poloměr sféry na velký počet cifer, máte představu o velikosti směrodatné odchylky 
tohoto poloměru?   

Na str. 28 je uvedeno, že počet zón má být větší jak 6. Z jakých důvodů? 

V tab 17 co hodnoty ve 4 sloupcích představují. 

V 5. kapitole na str 48 je uvedeno, že iterační proces je ukončen, je-li hodnota rozdílu v konstantě 
f po sobě  vypočtených menší jak 1 mm. To je asi chybné, spíše tak cca 10 pixelů, když v 
tabulkách jsou uváděny hodnoty v pixelech. 

Vysvětlete proč jsou optimalizovány jen 3 parametry: f, k1, p1. Vliv p1 bude zanedbatelný, ale 
parametry k2, popř. k3 spíše nikoliv.  

Pro lepší porovnávání projektů mi chybí přehledná tabulka projektů s uvedením výšky  letu nebo 
měřítka snímku, což jsou významné parametry pro posouzení očekávané přesnosti. GSD nemusí 
být tím nejvhodnějším parametrem.   

Co vás vedlo k tomu, že v lokalitě Litoměřice máte 42 změřených bodů a pro analýzu přesnosti 
použijete jen 25 bodů? 

 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Disertační práce představuje zajímavý přístup k řešení některých problému při zpracování dat z 
RPAS. Vyvinuté algoritmy mohou v některých případech přinést žádoucí zlepšení výstupů. 
Doktorand prokázal schopnost tvůrčí práce. Ppráce vyhovuje požadavkům kladeným na 
disertační práce. V případě publikace výsledků disertační práce doporučuji  se zaměřit na 
vylepšení srozumitelnosti textu.       
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