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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv rozšíření modelovacích nástrojů BIM o programovací prostředí na 
efektivitu práce projektanta 

Jméno autora: Patrik Martínek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. arch. Robert Bouška 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fsv, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnooení náročnosti zadání závěrečné práoe. 
V rozsahu zadaní je sice informačních zdrojů dostatek, ale jsou většinou dostupné pouze v angličtině. Rovněž je potřeba se 
zorientovat v základní problematice programování a algoritmizace operací. Proto zadání práce hodnotím jako náročnější. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práoe splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zoela 

splněny, nebo zda je práoe oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zoela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivýoh nedostatků. 

Zadání diplomové práce bylo splněno v odpovídajícím rozsahu. Menší výhrady mám k vyhodnocení samotných nástrojů 
umožňující vizuální programování. Jejich porovnání mohlo být více podrobné obsahující jasně definovaná metrika 
porovnání. Ale beru na vědomí, že to není hlavním cílem práce. Dále se práce zabývá podrobným rozborem fungování 
prezentovaných skriptů, kterých je možná zbytečně veliké množství. Práci by prospělo zaměření se na menší kvantitu, ale 
důkladnější rozebrání vlivu na efektivitu práce projektanta. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Přehledu nástrojů by pomohla jasnější kategorizace nástrojů. I když autor píše, že to není hlavním cílem práce. Rovněž by 
bylo lépe, kdyby autor věnoval větší část práce samotnému vyhodnocení efektivity a ne popisu funkcionality jednotlivých 
skript. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práoe, využití znalostí získanýoh studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získanýoh z praxe. 
V kapitole 4.2.1 Příprava projektu jsou faktické nepřesnosti. Uživatelsky definovaná šablona může mít libovolný výchozí 
počet podlaží. Dodržením správného postupu vytváření nových podlaží není vždy přiřazený název nevhodný a asociované 
pohledy se generují automaticky (Nástroj Level -> Plan View Types). Tudíž popisovaný postup se nedá nazvat „standardní“. 
Samotný princip fungování jednotlivých skript je však v práci popsán věcně a správně. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálníoh zápisů obsaženýoh v práoi. Posuďte typografiokou a jazykovou stránku. 
V části přehledu BIM nástrojů je v části popisující software společnosti Bentley (str.12) použita latinka s uvozovkami. 
V ostatních částech této kapitoly, kde se jedná rovněž o převzaté texty, je použit font normální.  (Stejná situace se opakuje 
na str. 16). V závěru práce by bylo vhodné použití souhrnné tabulky s výsledky práce. Jazyková stránka se zdá být 
v pořádku. Rozsahem odpovídá bakalářské práci, avšak většina textu se nevěnuje hlavnímu tématu práce. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijníoh materiálů k řešení závěrečné práoe. Charakterizujte 

výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všeohny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všeohny převzaté prvky řádně 

odlišeny od vlastníoh výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení oitační etiky a zda jsou bibliografioké oitaoe úplné a v souladu 

s oitačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů byl zvolen vhodně a v dostatečném množství. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosaženýoh hlavníoh výsledků závěrečné práoe, např. k úrovni teoretiokýoh výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti teohniokého nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Jako přílohu by bylo vhodné přidat také šablonu, pro kterou byly dané skripty napsány. Testoval jsem je jak na standardně 
dodávané Architektonické šabloně od Autodesku, tak na CZ-Šablona_projektu.rte. Ani na jedné šabloně první 3 skripty 
nefungují tak jak je popsáno. Po vytvoření vlastního seznamu v excelu 4. skript fungoval. 
Rovněž by jako přílohy měly být k dispozici ukázkové soubory .xls, ty autor také nedodal. Z tohoto pohledu mi přijde práce 
neúplná. To je škoda, protože jinak je téma práce velice zajímavá. 
Dále by bylo uživatelsky vhodnější jednotlivé nody ve skriptech pojmenovat dle jejich funkce. Například hned u prvního 
skriptu na kopírování podlaží by se například uzel Number dal snadno přejmenovat na Odsazení podlaží, Number slider na 
Požadovaný počet podlaží. Dále by se daly skupiny uzlů seskupovat na ty, ve kterých je potřeba nějaký vstup uživatele, a na 
čistě procesní.  Tak jak jsou skripta nyní vytvořena, by potenciálního uživatele (projektanta) od použití jen odradila. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práoe, které nejvíoe ovlivnily Vaše oelkové hodnooení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práoe před komisí. 

 

Téma práce má veliký potenciál a hodnotím jej jako velice přínosné. Každopádně je škoda, že autor nevěnoval 
větší píli tvorbě a prezentaci skript pro uživatele. Rovněž závěr práce je velmi stručný a závěrečné poznatky mohly 
být lépe prezentovány. Celkově hodnotím práci jako dobrou a doporučuji k obhajobě. 

 

1) Jak byste porovnal možnosti tvorby maker v Revitu s možnostmi nástroje Dynamo? (Omezení, přednosti, 
vhodnost použití?) Pro jaké případy se který nástroj hodí více? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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