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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rešerše a formalizace rolí při využití informačního modelování staveb (BIM) 
Jméno autora: Bc. Adam Protivanský 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnic 
Oponent práce: Ing. Jan Klečka 
Pracoviště oponenta práce: Metrostav a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání náročné přiměřeně teoretické práci analytického typu. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

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

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Všechny úkoly byly v plném rozsahu splněny. 
 

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

Student zvolil různé metody získávání potřebných dat k naplnění cílů práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Student v rámci zpracování práce zajistil vlastní prací dostatečné množství relevantních podkladů jak z českého prostředí, 
tak i ze světa. Práce je na odborné úrovni a pracuje s velmi aktuálními informacemi z řad zástupců praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bez připomínek. Struktura i typografická stránka práce zpracovaná na dobré úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 

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

odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 

s citačními zvyklostmi a normami. 
V práci je dostatečně citováno, je použita dobová literatura a popsány konkrétně a jmenovitě získané zdroje k jednotlivým 
tématům. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce je zpracována na aktuální téma. Jak sám autor uvádí, agentura ČAS před měsícem zahájila práci na daném tématu. 
Práce tak může dobře posloužit jako výchozí analytický podklad pro možná nastavené rolí s blížícím se zavedením 
zadáváním veřejných zakázek v prostředí BIM. Práci hodnotím jako dobře zpracovanou s jasným výstupem z pohledu 
popisu základních rolí. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Pozitivně hodnotím zvolený postup práce k zajištění potřebných podkladů a názorů odborné praxe a 
analytickou část vedoucí k závěru práce. 
 
Otázky: 
 
Rozveďte jaký je podle vás důvod, že se výsledky rolí liší ve světovém a v českém prostředí? 
 
Jakým směrem se podle vás bude problematika definice rolí ubírat a jaké související kroky je nezbytné zavést 
v českém prostředí, vzdělávání, firmách apod.?  
 
 
 
Datum: 29.1.2019     Podpis: 


