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Autor práce:  Bc. Pavel Koukal 
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Popis práce: 

Práce je zaměřena na tvorbu digitálního modelu reliéfu a posouzení jeho přesnosti. Část práce 

měla být provedena ve spolupráci s diplomantem Bc. Ondřejem Kroupou. 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☐ ☒ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☐ ☒ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☐ ☒ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☐ ☒ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☐ ☒ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Autor v práci používá řadu odborných termínů chybně a v nesprávných 

souvislostech. Např. střední chyby počítá ze špatných vztahů (počet nadbytečných 

měření je zde roven počtu kontrolních měření n), nerozlišuje mezi profilem a řezem, 

nerozlišuje mezi GPS a GNSS, polohovou přesnost RTK dělí na straně 28 na polohu a 

výšku, pro pomocnou měřickou síť používá termín bodové pole, což není v souladu 

s přílohou č. 1 vyhlášky 31/1995 Sb., která stanovuje obsah a rozdělení bodových polí. 

Červená spojnice v kontrolních profilech označená jako profil laserového 

skenování není ve skutečnosti profilem. Ve větším měřítku, nežli je výškové měřítko 

profilu, byly totiž výškové rozdíly vyneseny od profilu z kontrolního měření, což je 

v pořádku, nicméně spojení koncových bodů těchto rozdílů spojnicí nedává smysl. 

2. Výsledný model je stejně jako u Bc. Ondřeje Kroupy proti S-JTSK a Bpv nesmyslně 

posunut o průměrně cca 22 m v souřadnici Y, 0,8 m v souřadnici X a 18 m ve 

výškách. Výsledný posun modelu je však malý na to, aby snížil počet cifer souřadnic, to 

však autor uvádí jako důvod pro použití místního souřadnicového systému. Všechny 

souřadnice X jsou navíc ve výsledném modelu pouze na decimetry. 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 4 

Autor neověřoval přesnost modelu, nýbrž mračna bodů s odstraněnými terénními 

předměty. Model reliéfu však nechal s výjimkou budov vygenerovat i v místech děr 

v mračnu po terénních předmětech. Přesnost otestoval pomocí 2 kontrolních profilů, 

které zaměřil polárně pomocí totální stanice. Výšky z kontrolního měření však 

neporovnával s výškami z modelu, ale s výškami z mračna bodů. V profilu č. 1 

zaměřil kontrolně body i tam, kde byly v mračnu díry po terénních předmětech, reliéf je 

však v těchto místech vymodelován. Pseudomodelové výšky v těchto dírách potom 

lineárně interpoloval z mračna. V těchto bodech pochopitelně vyšly veliké výškové 

rozdíly (až 46 cm), na jejichž základě rozhodl o jejich vyloučení z testování. Z toho 

jednoznačně vyplývá, že autor nemá ujasněn cíl práce a nerozlišuje mezi modelem 

a mračnem. Pokud chtěl z testování vyloučit body v místech terénních předmětů, model 

by měl v těchto místech obsahovat díry. Pokud je v těchto místech reliéf 

vymodelován a chceme ověřovat jeho přesnost, nemůžeme z testování takové 

body vylučovat. 

Rozdělení přesností na zpevněném, nezpevněném povrchu a souhrnnou přesnost 

význam má. Z práce však nevyplývá důvod k tomu, aby byla souhrnná přesnost 

testovaného modelu vyjádřena dvojicí středních chyb (zvlášť pro každý profil). Navíc 

v případě, kdy počet testovaných bodů obou profilů je nízký (profil 1 – 30 bodů a 

profil 2 -  28 bodů). Např. dle ČSN 01 3410 se považuje za dostatečně rozsáhlý soubor 

minimálně 100 testovaných bodů. Pouze výpočet středních chyb se obecně nepovažuje 

za dostatečné vyjádření přesnosti, chybí testování normality souboru případně 

porovnání rozdílů s mezní odchylkou. 

3. U žádného převzatého obrázku není citován zdroj. Zejména v teoretické části práce 

autor čerpá ze zdrojů, které z významné části necituje. První zdroj je citován  až na straně 

12 (zahraniční), na straně 11 je však např. věta "Ve srovnání s dnešními lasery byl velmi 

nedokonalý a zdaleka ne tak efektivní." pravděpodobně převzata ze zdroje: Laserové 

technologie v praxi od Hany Lapšanské, kapitola 1 

https://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/granty/laser.pdf, a věta 

"Zkratka LASER je složeninou ze začátečních písmen anglických slov popisujících jeho funkci: 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" pravděpodobně převzata ze 

zdroje: VOJTA, Filip. Princip laseru [online]. [cit. 2013-11-10]. Dostupné z WWW: 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Svadlenkova/Princip%20laseru.pd

f (seminární práce studenta z oboru jaderná fyzika na Pedagogické fakultě Jihočeské 

univerzity. První odstavec na straně 12 je pouze s drobnými úpravami převzat z 

Diplomové práce "Možnosti využití dat laserového skenování k aktualizaci tvarů georeliéfu" 

autora Václava Palečeka z Přírodovědecké fakulty  Masarykovy univerzity, dostupné z 

https://is.muni.cz/th/357477/prif_m/DP_Plny_text.pdf . 

Chybí mi využití zdrojů zaměřených na testování přesnosti modelů reliéfu. 

4. Z úvodu práce nejsou patrny cíle práce. 

Kontrolní profily, které jsou součástí příloh, nejsou požadované úrovně. V profilu č. 1 

chybí staničení 0,1 km. Označení červené čáry profilem je nekorektní a její vyznačení 

nemá význam, jsou použity nevhodné fonty, velikost staničení je z neznámého důvodu 

několikanásobná oproti výškovým kótám a rozdílům, formulace „rozdíli mezi kótami 

určených“ byla studentům v rámci předmětu mapování a výuky v terénu II vytýkána, zde 

je ještě vylepšena o měkké i, v popisových tabulkách nejsou texty jednotně zarovnány a 

v kolonce „ověřil“ figuruje Koukal, chybí však č. ověření, razítko a podpis. V aktuálním 

https://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/granty/laser.pdf
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Svadlenkova/Princip%20laseru.pdf
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Svadlenkova/Princip%20laseru.pdf
https://is.muni.cz/th/357477/prif_m/DP_Plny_text.pdf
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seznamu ÚOZI toto příjmení nefiguruje. V rámci výše uvedených předmětů byl 

studentům význam ověřování výsledků zeměměřických činností také opakovaně 

vysvětlován. Takto vyhotovené kontrolní profily a testování přesnosti by byly 

v rámci výše uvedených předmětů studentům vráceny k přepracování. 

Kapitola 4.4 je věnována připojení do S-JTSK, chybí však kapitola věnovaná připojení 

do Bpv. 

V práci nejsou číslovány vzorce. 

S výjimkou profilů práce po grafické stránce působí relativně dobře, kvalitu některých 

obrázků snižuje vysoký stupeň komprese jpeg.  

Jazyková úroveň práce je nevyhovující. V práci se vyskytuje velké množství 

pravopisných i gramatických chyb, některé věty nedávají smysl. Např. v závěru „laserový 

skenováním“, „body, které sloužili“, „body, jakou jsou rohy“, „po krátkém osvojení práci 

s programem“. „K grafickému znázornění“, „2 výkresy profilů zadaným územím, které objevily 

dvojici problémových území a tím i nedostatky laserového skenování.“ Jak mohou výkresy 

cokoli objevit? „Z důvodu znehodnocení zbývajícího souboru hodnot byly tyto hodnoty z 

výpočtu středních výškových chyb vyloučeny. Výsledkem byla očekávaná střední výšková 

chyba…“ 

5. Ze zadání práce vyplývá, že měl student zaměřit část areálu ADMAS polární metodou 

a pozemním laserovým skenerem. Posoudit přesnost modelu získaného laserovým 

skenováním porovnáním s modelem získaným polární metodou. 

 Polární metodou nebyla zaměřena zadaná část areálu ADMAS, ale pouze dva 

kontrolní profily o celkovém počtu pouze 58 bodů. 

 Model z polární metody tedy nebyl ani vyhotoven a ani porovnán 

s modelem z laserového skenování. 

 Aby toho nebylo málo, autor ani neposuzoval přesnost modelu, jak bylo 

zadáno, ale přesnost mračna bodů, což je patrné ze strany 52. Do 3D výkresu 

v programu MicroStation načetl body profilů a mračno bodů, tam potom 

odměřoval výškové rozdíly mezi mračnem a profilem. V místech terénních 

předmětů body z testování vyloučil, i když je zde reliéf vymodelován. 

V textu práce není uvedeno, v jakých bodech vedoucí práce povolil změnu oproti 

oficiálnímu zadání a jaké pro to byly důvody. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Autor spolupracoval se studentem Bc. Ondřejem Kroupou. Z práce není jasně zřejmé, které 

činnosti a výstupy jsou společné a které vyhotovil autor samostatně. Identické v obou 

pracích jsou seznam souřadnic bodů kontrolních profilů (s výjimkou bodu 22), protokol o 

výpočtu podrobných bodů a posun výsledného modelu vůči S-JTSK a Bpv. 

Proč nebyla zaměřena zadaná část areálu ADMAS polární metodou? 

Proč není přesnost ověřována na větším počtu bodů? 

Vysvětlete prosím tvrzení v první větě na straně 33, že v závěru práce porovnáváte přesnosti 

obou metod. Ani v závěru, ani ve zbývajících částech se porovnání přesnosti obou metod 

nevyskytuje. 

Jsou skutečně výkresy profilů v systému S-JTSK jak je uvedeno v popisových tabulkách? 

Hodnotu střední chyby skenování na zpevněném povrchu autor udává 4 cm. Kontrolní měření 

musí být významně vyšší přesnosti oproti přesnosti výsledného modelu (pro výpočet 
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středních chyb jsou totiž jako opravy použity přímo výškové rozdíly).  Opravy převýšení 

v měřické síti, na kterou bylo kontrolní měření připojeno jsou však běžně 4 cm, což není v 

souladu s požadavkem na přesnost. Měřeno bylo špičkovou totální stanicí Trimble S6. Nešlo 

to lépe?. 

V práci není dostatečně dokumentováno měření GNSS a polární metodou. Není uvedeno, 

které body měřické sítě byly určeny jakým způsobem, chybí protokoly o dvojím 

nezávislém určení bodů pomocí GNSS v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky 31/1995 Sb., chybí 

přehledný náčrt pomocné měřické sítě a vlícovacích bodů, zápisníky podrobného měření. 

Chybí také seznam souřadnic bodů pomocné měřické sítě a vlícovacích bodů. 

Na straně 49 je uvedeno, že „Vytvořený model měl značně nepřesné plochy a nebylo možné ho 

považovat za přesný. Z tohoto důvodu byl 3D model převeden zpět na mračno bodů… „, „Aby znovu 

nevznikly nepřesné plochy, přistoupilo se k vyříznutí půdorysů jednotlivých budov v areálu…“, „Po 

těchto krocích proběhlo finální vymeshování 3D modelu reliéfu, které lze považovat za dostačující a 

přesné. U hodnoty limitu vzdálenosti bylo třeba zvolit pouze vzdálenost, zabezpečující 

nevymeshování půdorysů budov“. S tímto tvrzením nesouhlasím, je běžné, že v zakrytých 

oblastech, ve kterých má být reliéf modelován, je nezbytné doměřit potřebné body jinou 

metodou. Doporučuji vysvětlit. 

Proč není mračno bodů obarveno (v souboru nejsou hodnoty RGB)? 

V práci není vysvětleno, z jakého důvodu nebylo možné mračna bodů registrovat pouze 

prostřednictvím koulí a proč nebyly koule použity také jako vlícovací body. 

Závěr: 

V této práci není zmíněna ani odůvodněna žádná změna zadání. Jestliže na základě určitých 

skutečností vedoucí práce povolil změnu oproti oficiálnímu zadání, musí být v textu práce jasně 

vyjmenováno, v jakých bodech k takové změně došlo včetně relevantních důvodů k této změně. 

Z práce také není zřejmý podíl autora na jednotlivých výstupech. 

Výsledný model je proti S-JTSK a Bpv nesmyslně posunut o průměrně cca 22 m v souřadnici 

Y, 0,8 m v souřadnici X a 18 m ve výškách. Je podezřelé, že diplomant Bc. Ondřej Kroupa, 

který s autorem spolupracoval, má stejně posunutý model. 

V práci se vyskytuje řada odborných, terminologických, metodických, praktických i formálních 

chyb a zavádějících tvrzení. Chybí také podstatné části elaborátu. Předložená práce dle mého 

soudu nesplňuje zadání a požadavky na VŠKP. Práci celkově hodnotím stupněm F/4. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  F / 4 

Datum:  5. června 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 
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