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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Vytvoření panelu úloh v programu MicroStation pro kresbu 

účelové mapy 

Autor práce: Daniel Šanta 

Vedoucí práce: Ing. Alena Berková 

Popis práce: 

Úkolem bakalářské práce Daniela Šanty bylo vytvoření panelu úloh v programu MicroStation 

pro kresbu účelové mapy podle zadané směrnice. Funkčnost vytvořeného panelu úloh měla být 

ověřena využitím panelu při vlastní kresbě účelové mapy na základě zaměření zadané lokality. 

Po obsahové stránce práce obsahuje část, ve které je uveden postup tvorby panelu úloh a část, 

která popisuje zaměření zadané lokality a jeho zpracování. Kapitola 1.2 Tvorba šablony prvku, 

které se vytváří v knihovně DGNLIB se okazuje na kapitolu 1.5 Připojení knihovny DGNLIB, ale 

není uvedeno, jak se knihovna DGNLIB vytváří. Na str. 15 pravděpodobně omylem bakalář uvádí 

nabídku Prvek - Druhy čar - Editovat, nejednalo se spíše o nabídku Prvek - Druhy čar - Vybrat? 

V práci chybí uvést, jakým způsobem musí být nastavena konfigurační proměnná zdrojů pro 

vzhled, aby se uživatelské čáry kreslily správně. To nefunguje automaticky, jak je na str. 15 

uvedeno. Některé úkony by bylo dobré zdůraznit a správně pojmenovat, např. na str. 18 

uvedené kliknutí levým tlačítkem na UM_250.dgnlib a jeho přesun do kolonky Nabídka, 

abychom si panel úloh vyzkoušeli – jedná se o tzv. zveřejnění, které je třeba udělat po každé 

editaci před testováním funkčnosti vytvořeného panelu. Jak lze vlastními slovy popsat rozdíl 

mezi knihovnou DGNLIB a výkresem DGN - uvedeno na str. 20, kde je čerpáno z literatury. 

Z Obr. 2.3 je patrné, že knihovnu DGNLIB lze připojit dvěma způsoby, první z nich je v práci 

popsán, jak funguje připojení přes projekt? Lze obdobně přistupovat i k připojení knihovny 

buněk? Kapitola Tvorba knihovny buněk vznikla z iniciativy autora, obecně není nutné vytvářet 

knihovny pro všechna potřebná měřítka. Kapitola věnovaná vyhotovení účelové mapy 

s využitím panelu úloh je poměrně strohá, obsahující nepřesné formulace, např. všechny 

souřadnice byly naimportovány do programu MicroStation. Není uvedeno, jsou-li zakládací 

výkresy součástí směrnice, jestli byly použity, jestli jsou názvy výkresů požadovány směrnicí a 

pokud ano, jestli byly dodrženy. Jakým způsobem se zobrazí panel úloh ve výkresu, je patrné 

pouze z málo čitelného Obr. 4.5. V přiložené digitální verzi mapy chybí legenda i popisové pole. 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Zpracování bakalářské práce by si zasloužilo hlubší a pečlivější přístup jak po obsahové, tak i po 

formální stránce. Přesto bakalářská práce splňuje podmínky zadání, doporučuji ji k obhajobě a 

hodnotím známkou 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

Datum: 3. 6. 2019 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


