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Dosažené v'ýsledky, přínos a praktická vyuŽitelnost práce: Student se ve své diplomové práci věnoval
automatické tvorbě virtuálních senzoru s využitím informačního modelu budov. V obsáhlém zadáni se dobře zorientoval
a vytvořil zajirnaý nastroj, vyrržitelný nejen pro automatické generování virtuálních senzorů. Úroveň zpracování práce
je dobrá, kladně hodnotím především vývořené vizualizace geometrických dat z BIM, které vhodně doplňují text pníce.
Navržená metoda extrakce dat z BIM je komplexní a řeší všechny podstatné detaily. Složitost ryržitého tepelného modelu
místnosti je pro daný problém postačující' ýsledky byly ověřeny na skutečné budově' Využitelnost ýsledku pníce v praxi

9E9e v n3sledYjícíclr letech stoupat, neboť současným trendemje centralizace dokumentace staveb v BIM nástrojích.
Připomínky k práci:

o obsah kapitoly 4 (Popis I{VAC zaÍizeni v IFC) by bylo vhodnější sloučit s kapitolou 3 a lyčlenit ověření
funkčnosti virtuálního senzoru na skutečné budově do samostatné kapitoly.

o Ověření funkčnosti virtuálního senzoru bylo provedeno na jednom reálném případě. odchylky odhadnuté
a skutečné teploty byly lysvětleny vybavením místrrosti a pohybem osob. V práci chybí ověření matematického
modelu přenosu tepla na simulovaných modelech místností, uvedených napři. vkapitolách 3.2 a3.4. Do těchto

- . , modelů by bylo možné uměle zanést uvedené faktory a vyhodnotit jejich vliv na virtuální senzor teploty.
otázky na uchazeče:

. V kapitole 3.4 (Tvorba virtuálního senzoru teploty pro skutečnou budovu) je uvedeno, že pÍed pouŽitím byla
reálná vstupní data o teplotě předzpracována' především odstraněny nespojitostl a zákmity signálů. Byl tento
proces automatizovaný, např. pouŽitím filtru či interpolace dat, nebo byla data upravena ručně?

o Je možné slívající model prostupu tepla skrze stěny aplikovat na zatep|ené budově? Jak by bylo třeba upravit
model, pokud na to není aktuální model připraven?

o Dají se metody pro extrakci informací z BIM navržené v této práci použít k vývoření jiných virtuálních senzoru
v budovách kromě teplď
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