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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vytvoření panelu úloh v programu MicroStation pro vektorizaci 

topografické mapy 

Autor práce: Lukáš Zvonek 

Oponent práce: Ing. Pavla Andělová 

Popis práce: 

Bakalářská práce Lukáše Zvonka se zabývá tvorbou tabulky barev, šablon a dalšího potřebného 
pro úplný panel úloh vhodný pro vektorizaci topografické mapy v měřítku 1:25 000 v prostředí 
MicroStationu. Praktické části předchází rozsáhlý teoretický úvod týkající se topografických 
map. Přílohou práce je tištěný návod pro tvorbu panelu úloh.  

Hodnocení práce: 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Práce je přehledně členěná do odstavců, kazí jí velké množství překlepů a místy horší 
vyjadřovací schopnosti autora. Na str. 11 je zmíněna mapovací služba Armády ČR, ale oficiálně 
se jedná o geografickou službu AČR. 
Teoretickou část by bylo vhodné doplnit o obrázky, některé části by pak byly srozumitelnější 
pro čtenáře.  
Teoretická část se týká samotné práce spíše okrajově. Student v ní sice podrobně rozebírá 
vojenské topografické mapy, ale mohl se zaměřit více na samotný účel práce.  
V kapitole 5 Tabulka barev autor popisuje obecně práci s tabulkou barev, ale neuvádí, jaké barvy 
vytvářel pro vlastní účely. Vhodná by byla tabulka RGB složek vytvořených barev. 
V kapitole 6.1 Podklady v odstavci b,c autor zmiňuje použité knihovny buněk a čar a úpravu 
některých prvků. Které buňky a čáry konkrétně a proč upravoval? 
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Část kapitoly 6.2 Tvorba šablony na str. 35 je pro čtenáře neznalého problematiky hůře 
pochopitelná, zřejmě kvůli nelogickému uspořádání popisu. 
Účel tab. 6.4 není nijak uveden v textu, některé informace se shodují s tab.6.3. Proč autor 
nerozšířil tab. 6.3 o informace o použití příkazů a neuvedl tyto informace u všech příkazů, proč 
to uvedl jen u třech? 
Kapitola 6.3 je řešena trochu chaoticky, část je popsána textem (např. příkazy pro budovy), část 
tabulkami (např. příkazy pro reliéf). Někde jsou příkazy uvedeny v českém i anglickém jazyce, 
jinde jen v anglickém. Proč autor nezvolil jednotný způsob? 
V práci postrádám popis jak pracovat při vektorizaci s vytvořeným panelem úloh. Tomuto je 
věnován jen jeden obrázek v příloze Návod pro tvorbu panelu úloh. 
Přiložený návod je přehledný a doplněný obrázkovými postupy. 

Závěr: 

I přes připomínky je práce vydařená a bude mít své uplatnění při výuce kartografie. Práci 
doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

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


