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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projekt apartmánového domu metodou BIM na platformě Autodesk Revit 
Jméno autora: Bc.Josef Knězů 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra Konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Ing.Renáta Hoďánková 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra Konstrukcí pozemních staveb 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Z podkladů, které měl student k dispozici, mohl při tvorbě informačního modelu budovy vytěžit více. V části modelování 
terénu z externích dat student využil podklady dobře, byť s drobnými nepřesnostmi. 
 
Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 
Práce obsahuje informační model stavby vytvořené dle podkladů (dwg soubory). Informační model je ale zpracován velmi 
obecně, obsahuje nepřesnosti (např. naznačení řešení základové konstrukce, střechy, použití vhodných rodin). Více 
pozornosti mohlo být věnováno IFC exportu, jenž byl ve specifikaci zadání.  Energetická analýza na koncepčním objemu je 
zpracována dobře, očekávala bych ale provedení více variant návrhu – například rozdílné poměry zasklení na jednotlivých 
plochách koncepčního objemu 
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student konzultoval teoretickou část a koncepční model, informační model budovy byl konzultován minimálně. 
 
Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Informační model vlastní stavby byl zpracován průměrně. Student naopak dobře využil podkladů pro import (zpracování 
terénu).  Koncepční model budovy pro export do energetického posouzení je zpracován dobře. Vlastní energetická nastavení 
obsahují některé nepřesnosti, nebo zjednodušení. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Popis metod informačního modelování je velmi obecný, práce by mohla být detailnější. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Student mohl čerpat z více zdrojů minimálně v oblasti vhodnějších knihovních prvků, a to jak vlastních stavebních prvků, tak i 
popisů 2D projektové dokumentace.  
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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. 
Odevzdaná verze diplomové práce působí dojmem nedostatku času a to jak v části informačního modelu, tak i ve formálním 
odevzdání diplomové práce (například nejsou v textu uvedeny všechny skutečně odevzdané přílohy). Ve zpracování projektu 
student v mnoha případech použil 2D vykreslení, přestože by mohl využít dat ze správně vytvořeného modelu budovy 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
U obhajoby prosím vysvětlit: 

1) V energetické analýze na koncepčním objemu student použil nastavení procenta zasklení pro všechny 
obvodové stěny na hodnotě 30%., respektive 50% Pokud by některé stěny/plochy koncepčního objemu 
měly jiné procento zasklení, je možné pro vybrané plochy koncepčního objemu procento zasklení změnit?  

2) U koncepčního objemu student nastavil hloubku obvodové zóny na 4 572mm. Co parametr hloubka 
obvodové zóny označuje a proč použil právě výše uvedenou hodnotu? 

3) Jaký by byl postup při tvorbě energetické analýzy na architektonickém modelu (jaké prvky z informačního 
modelu by byly použity, co je to rozlišení analytického povrchu a prostoru?)?  

4) Co je potřeba zohlednit při exportu informačního modelu pro použití v jiném softwaru? Jaký postup, jaká 
nastavení by student zvolil při exportu pro použití modelu pro statické výpočty a pro správu budov? 
Prosím o export a předvedení modelu ve zvoleném IFC prohlížeči. 

 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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