
Verze 1.0 
1 

 

ČVUT v Praze 
Fakulta stavební 
Katedra konstrukcí pozemních staveb 

 

Oponentní posudek diplomové práce 
 
Student:   Bc. Jan Dolejš 
Název práce:   Optimalizace projektu ZUŠ Holice pomocí BIM 
Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. František Kulhánek, CSc 
Oponent:   Ing. Marek Novotný, Ph.D. 
Datum odevzdání:  1.1.2018 
 

I. Kritéria hodnocení 
 

Kritéria hodnocení A B C D E F nehodnoceno 

Splnění cílů a zadání práce        

Odborná úroveň práce        

Vhodnost použitých metod        

Formální a grafická úroveň práce        

Srozumitelnost práce        

Schopnost studenta aplikovat 
inženýrský přístup při řešení 

       

Poznámka: Políčka v tabulce zaškrtnete pomocí dvojitého kliknutí na políčko myší (vybrat „Výchozí hodnota = zaškrtnuto“), nebo místo něj 
do příslušné buňky tabulky vepište znak X. 

 
II. Připomínky k práci 

 
Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií (povinné pole, rozsah ¼ - ½ stránky): 

 

BIM je nový fenomén naší doby, který se rozvíjí napříč stavebnictvím. V této práci jsou ty 
části BIMu, které se v současné době používají. Přesah do stavebního konstrukčního řešení 
není ještě obvyklý, a je to budoucnost. 
Samozřejmě jsem si vědom časové náročnosti zpracovávání projektu v tomto systému, 
nicméně název diplomní práce skýtá lepší a širší využití tohoto principu projektování. 
Formální a grafická úroveň práce je velmi dobrá. 
Ve srozumitelnosti této práce postrádám akcent na vysvětlení principů tohoto typu 
projektování a srovnání s klasickým 3D projektováním.  
Kromě výše uvedených výhrad celkové vyznění práce je výborné, včetně toho, že části, které 
by se mohly provádět v rámci BIM, byly řešeny obvykle. V této částí, výkresy a detaily je 
patrné, že diplomant ovládá i něco víc než jen konstrukční a technická řešení.  
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III. Doporučení pro rozpravu 
 

Pro účely rozpravy doporučuji následující (povinné pole): 

 
V diplomní práci, přes její název jsou i další části, které dokládají nabyté znalosti diplomanta, 
zpracované klasicky v 2D, resp. obvyklými metodami. 
Proč i v ostatních částech diplomní práce neprovedl, alespoň na příkladech srovnání dosud 
obvyklých technických postupů a nových možností, která nám skýtá BIM. 
Jaké výhody skýtá technické řešení konstrukčních detailů v BIM, tedy 3D a jaké má 
nevýhody? 
Na výkresu D.5a chybí kus střechy, resp. strojovna vzduchotechniky nemá vodotěsnou izolaci 
v podlaze – proč.  
Na detailu D.7a je neošetřený styk Perimetru s tepelnou izolací na bázi minerálních vláken, 
toto technické řešení obvykle vykazuje vady, proč? 

 
 
 

VI. Celkové hodnocení 
 

Jako oponent hodnotím předloženou diplomovou práci známkou: 
 

A 
………………… 

 
 
Používaná stupnice hodnocení: 
 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

 
 

V. Závěr 
 

Na základě výše uvedeného jako oponent předložené diplomové práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
 
 
V Praze dne 7.2.2018 

 
 
 
         Oponent diplomové práce

   


