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Bc. Veronika Martináková se ve své diplomové práci zabývá vyhodnocením snímků sesbíraných 

prostřednictvím bezpilotního systému (UAS). Práce je rozumně strukturována do devíti kapitol. V první 

polovině práce se autorka věnuje uvedení čtená ře do související problematiky, počínaje od historického 

vývoje bezpilotních prostředků ve světě a v Československu. Následně se zaměřuje na klasifikaci bezpilotních 

prostředků a legislativních omezení v rámci České republiky. Těžiště diplomové práce je v 5. - 9. kapitole kde 

jsou popsány terénní práce, vyhodnocovací práce a analýza získaných výsledků. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ~ D D D 

2. Vhodnost použitých metod a postuPLJ ~ D D D 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ~ D D D 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce D ~ D D 

5. Splnění požadavkLJ zadání práce ~ D D D 

Komentář k bodOm 1. až 5.: 

Je vidět že autorka vynaložila značné úsilí - zajištění snímkování externí firmou, nastudování problematiky 

(hlavně zpracování dat) která není běžnou součástí výuky. 

Připomínky a dotazy k práci: 

V teoretické části práce se nachází malé množství nepřesností a nejasností. Jde hlavně o kapitolu 2 "Globální 

Navigační Satelitní Systém", autorka vůbec nepopisuje princip metody PPK která byla následně dále v práci 

využívána pro výpočet pozic fázových center kamery. 

V kapitole 3 "Bezpilotních prostředky" tvrdí, že UAV nejsou schopny snímat rozsáhlá území, což není úplně 

správná formulace (viz. česká společnost PRIMOCO UAV). 

Fakulta stavební VUT I Vevei;í 331 /95 ! 602 00 ! Brno 

112 



V kapitole 6 "Fotogrammetrická mise - příprava " používá zároveň pojmy DMT a DMR pro pojmenování 

použitého výškového modelu pro plánování letu (s.43 - 44). 

V kapitole 9 ,,Analýza dosažených výsledků" se věnuje vyhodnocení dosažených přesnost í na stabilizovaném 

bodovém poli, výsledky jsou zobrazeny v podobe histogramů, avšak absentuje uvedení ostatních 

charakteristik přesnosti , (např. RMS, největší / nejmenší souřadnicová odchylka, atd.), Tyto výsledky jsou 

uvedeny pouze v digitálních p řílohách co považuji za nedostatečné. 

Závěr: 

Práce zároveň obsahuje zajímavé přílohy nad rámec zadán í. Na závěr bych rád shrnul že navzdory zm íněným 

nedostatkem je vidno že diplomantka byla prací zaujatá a souvisej ící tématice rozumí. Po grafické a formální 

stránce je práce v pořádku a doporučuji ji k obhajobě . 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 
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