
 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Vyplněné dotazníky k rolím v BIM 



































Role v BIM je:

Profese BIM je:

Další komentář:

Odpověď:

Dotazník k rolím BIM

Krátce popište, jak vnímáte rozdíl mezi rolí a profesí (pozicí):

Role v BIM: úloha jednotlivých zúčastněných stran (BIM koordinátor, investor, 
architekt, projektanti stavební i specializovaných částí, rozpočtář, stavbyvedoucí, facility 
manager) v rámci procesu návrhu stavby, výstavby a provozu tvořit BIM a používat 
nástroje BIM v rámci svých profesí v souladu s nastavenými standardy tak, aby data 
byla využitelná všemi zúčastněnými a ve všech fázích

Osobně vnímám co se BIMu týče asi tyto profese:
- BIM koordinátor: ve spolupráci s architektem je pravá ruka investora - řídí proces 
předávání BIM dat, reviduje tvorbu smluv z hledsika definice hloubky a kvality BIM, 
předává podklady BIM pro FM při předání, kolaudaci stavby)
- BIM programátor: analyzuje BIM data, řeší kolize...
- BIM modelář: POZIR není projektant, ale člověk co např. umí vymodelovat složité 
tvary, vazby atd.

Ostatní úlohy zasávají stávající profese.

Rozlišujete u Vás ve firmě jednotlivé role v BIM?

Máte u Vás ve firmě role konkrétně definovány? Pokud ano, pak v jakém dokumentu? (za zaslání tohoto 
dokumentu, nebo jen části budu velice rád).

k zjištění, jaké role a profese v BIM praxe rozlišuje, data budou využita ke zpracování diplomové práce
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O Vás:
Jméno:
Společnost, pozice:
Zaměření spol.:

E-mail:

…mohu využít v případné další fázi dotazování 
…přeji si zaslat výsledek průzkumu
…přeji si zaslat finální verzi diplomové práce vč. souhrnu

Děkuji za vyplnění dotazníku, zašlete jej prosím na e-mailovou adresu: protivanskyadam@seznam.cz

Jan Růžička
KUBUS atelier s.r.o.

ruzicka@kubus.cz
( projekce / realizace / standardizace / … )

Architektura a projekční činnost

Realizuje výstavbu dle BIM modelu

Implementuje BIM v naší společnosti
Vytváří a spravuje dokumentaci BIM
Vyvíjí procesy a vzdělává ve společnosti
Spojuje modely od jednotlivých tvůrců
Prohlíží modely a zda nedochází ke vzájemným kolizím 
Dohlíží a usměrňuje spolupráci mezi účastníky na modelu
Vytváří jednotlivé prvky modelu
Vytváří BIM model stavby
Spravuje databázi (CDE)
Vytváří harmonogram výstavby
Vytváří rozpočet

                                                                                     Název role:
                                                                             (případně profese)
 
     Odpovědnost:

Doplňte do matice názvy rolí (profesí či pracovních pozic v případě, že role ve firmě nerozlišujete) tak, jak je 
znáte a přiřaďte odpovědnosti (P - provádí, K- kontroluje), další odpovědnosti je vhodné dále doplňovat.

ANO NE
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ANO NE
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Role v BIM je:

Profese BIM je:

Další komentář:

Odpověď:

Dotazník k rolím BIM

Krátce popište, jak vnímáte rozdíl mezi rolí a profesí (pozicí):

více specifický pojem (např.pro daný projekt), případně časově ohraničující

profesi cítím jako šířeji vnímaný pojem, o dlouhodobé zaměření osoby na obor

jde o pocit ze slov role vs profese, může jít o synonyma

Rozlišujete u Vás ve firmě jednotlivé role v BIM?

Máte u Vás ve firmě role konkrétně definovány? Pokud ano, pak v jakém dokumentu? (za zaslání tohoto 
dokumentu, nebo jen části budu velice rád).

k zjištění, jaké role a profese v BIM praxe rozlišuje, data budou využita ke zpracování diplomové práce

nemáme

ANO NE
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O Vás:
Jméno:
Společnost, pozice:
Zaměření spol.:

E-mail:

…mohu využít v případné další fázi dotazování 
…přeji si zaslat výsledek průzkumu
…přeji si zaslat finální verzi diplomové práce vč. souhrnu

Děkuji za vyplnění dotazníku, zašlete jej prosím na e-mailovou adresu: protivanskyadam@seznam.cz

Zdeněk Rudovský
ČVUT v Praze, koordinátor BIM

zdenek.rudovsky@cvut.cz
( projekce / realizace / standardizace / … )

veřejná vysoká škola, odbor výstavby a investic

Realizuje výstavbu dle BIM modelu

Implementuje BIM v naší společnosti
Vytváří a spravuje dokumentaci BIM
Vyvíjí procesy a vzdělává ve společnosti
Spojuje modely od jednotlivých tvůrců
Prohlíží modely a zda nedochází ke vzájemným kolizím 
Dohlíží a usměrňuje spolupráci mezi účastníky na modelu
Vytváří jednotlivé prvky modelu
Vytváří BIM model stavby
Spravuje databázi (CDE)
Vytváří harmonogram výstavby
Vytváří rozpočet

                                                                                     Název role:
                                                                             (případně profese)
 
     Odpovědnost:

Doplňte do matice názvy rolí (profesí či pracovních pozic v případě, že role ve firmě nerozlišujete) tak, jak je 
znáte a přiřaďte odpovědnosti (P - provádí, K- kontroluje), další odpovědnosti je vhodné dále doplňovat.
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ANO
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Role v BIM je:

Profese BIM je:

Další komentář:

Odpověď:

Dotazník k rolím BIM

Krátce popište, jak vnímáte rozdíl mezi rolí a profesí (pozicí):

Role v BIM ve smyslu M jako Management přiřazená k odpovědenosti za vykonávání 
určitých činností v rámci celého životního cyklu BIM jednoho konkrétního projektu, 
nejlépe celého životního cyklu stavby. Tudíž existují role v BIM projektu jako např.: 
Investor, Projektant, Zhotovitel, Výrobce stavebních prvků, Správce BIM modelu, BIM 
koordinátor, Správce budovy, atd. tyto role mohou být přiřazeny jak jednotlivcům, tak i 
firmám nebo konkrétním oddělením ve firmě apod.

Profese v BIM je založena na schopnostech a dovednostech zastávat a vykonávat určité 
konkrétní činnosti při používání nástrojů BIM v rámci této profese, např. Architekt, 
Modelář, Statik, Stavbyvedoucí, Přípravář, Rozpočtář. Konkrétní profese, které mohou 
být i ohodnoceny stupněm jejich schopností a znalostí vykonávat tyto činnosti (může to 
být i certifikát, že splňuje určiá kritéria nebo reference z předchozím projektů) a jedna 
nebo i více profesí může zastávat roli v konkrétním BIM projektu.

Faktem zůstává, že toto stanovení rolí a profesí v BIM je zatím neustálené a je třeba jej 
standardizovat. Nesmí se však přitom opomenout důležitá úloha právě schopností a 
kompetencí a stupně dosažení úrovně těchto schopností a kompetencí vykonávat urité 
činnosti rámci projeků BIM a vjaké kvalitě.

Rozlišujete u Vás ve firmě jednotlivé role v BIM?

Máte u Vás ve firmě role konkrétně definovány? Pokud ano, pak v jakém dokumentu? (za zaslání tohoto 
dokumentu, nebo jen části budu velice rád).

k zjištění, jaké role a profese v BIM praxe rozlišuje, data budou využita ke zpracování diplomové práce

Vzhledem k tomu, že respondent je v tomto případě akademický pracovník, tak 
odpověď zní ne. Blíže se tomu věnoval kolega Vladimír Nývlt ve své disertační práci. S 
téhož důvodu nelze vyplnit ani následující matici.

ANO NE
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O Vás:
Jméno:
Společnost, pozice:
Zaměření spol.:

E-mail:

…mohu využít v případné další fázi dotazování 
…přeji si zaslat výsledek průzkumu
…přeji si zaslat finální verzi diplomové práce vč. souhrnu

Děkuji za vyplnění dotazníku, zašlete jej prosím na e-mailovou adresu: protivanskyadam@seznam.cz

prof. Ing. Zdeněk Molnár, Cs.C.
ČVUT, profesor

( projekce / realizace / standardizace / … )

Realizuje výstavbu dle BIM modelu

Implementuje BIM v naší společnosti
Vytváří a spravuje dokumentaci BIM
Vyvíjí procesy a vzdělává ve společnosti
Spojuje modely od jednotlivých tvůrců
Prohlíží modely a zda nedochází ke vzájemným kolizím 
Dohlíží a usměrňuje spolupráci mezi účastníky na modelu
Vytváří jednotlivé prvky modelu
Vytváří BIM model stavby
Spravuje databázi (CDE)
Vytváří harmonogram výstavby
Vytváří rozpočet

                                                                                     Název role:
                                                                             (případně profese)
 
     Odpovědnost:

Doplňte do matice názvy rolí (profesí či pracovních pozic v případě, že role ve firmě nerozlišujete) tak, jak je 
znáte a přiřaďte odpovědnosti (P - provádí, K- kontroluje), další odpovědnosti je vhodné dále doplňovat.
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Role v BIM je:

Profese BIM je:

Další komentář:

Odpověď:

Dotazník k rolím BIM

Krátce popište, jak vnímáte rozdíl mezi rolí a profesí (pozicí):

Dle mého názoru specifikace běžných úkonů souvisejících s využíváním prostředí BIM 
např. tvorba rodin, tvorba modelů, kontrola modelů, tvorba BEP apod. 

Dle mého názoru např. BIM manažer, BIM koordinátor, BIM specialista => zkrátka nové 
profese, které vstupují do odvětví stavebnictví v souvislosti s využíváním BIM prostředí 

Rozlišujete u Vás ve firmě jednotlivé role v BIM?

Máte u Vás ve firmě role konkrétně definovány? Pokud ano, pak v jakém dokumentu? (za zaslání tohoto 
dokumentu, nebo jen části budu velice rád).

k zjištění, jaké role a profese v BIM praxe rozlišuje, data budou využita ke zpracování diplomové práce

Nemáme

ANO NE
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O Vás:
Jméno:
Společnost, pozice:
Zaměření spol.:

E-mail:

…mohu využít v případné další fázi dotazování 
…přeji si zaslat výsledek průzkumu
…přeji si zaslat finální verzi diplomové práce vč. souhrnu

                                                                                     Název role:
                                                                             (případně profese)
 
     Odpovědnost:

Doplňte do matice názvy rolí (profesí či pracovních pozic v případě, že role ve firmě nerozlišujete) tak, jak je 
znáte a přiřaďte odpovědnosti (P - provádí, K- kontroluje), další odpovědnosti je vhodné dále doplňovat.

Realizuje výstavbu dle BIM modelu

Implementuje BIM v naší společnosti
Vytváří a spravuje dokumentaci BIM
Vyvíjí procesy a vzdělává ve společnosti
Spojuje modely od jednotlivých tvůrců
Prohlíží modely a zda nedochází ke vzájemným kolizím 
Dohlíží a usměrňuje spolupráci mezi účastníky na modelu
Vytváří jednotlivé prvky modelu
Vytváří BIM model stavby
Spravuje databázi (CDE)
Vytváří harmonogram výstavby

Vytváří rozpočet

Děkuji za vyplnění dotazníku, zašlete jej prosím na e-mailovou adresu: protivanskyadam@seznam.cz

Petr Metlička
Metrostav a.s., Technik-student

p.metlicka93@gmail.com
( projekce / realizace / standardizace / … )

Realizace

ANO NE
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