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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projekt apartmánového domu metodou BIMna platformě Autodesk 
Revit 

Jméno autora: Bc.Josef Knězů 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra Konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Ing.Ivana Vinšová 
Pracoviště oponenta práce: Ústav modelového projektování MOLAB, Fakulta architektury ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vzhledem k DWG pokladům, které měl student k dispozici, nepovažuji vytvoření BIM modelu za náročné. 
Energetický návrh i IFC vyžadovaly invenci a dohledání informací, které jsou dostupné veřejně. 

 

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. 

Koncepční model je vytvořený správně. Detailní BIM model není dopracován do požadovaného stupně 
detailu 1:100, některé prvky nejsou provedeny správně nebo nesplňují zvyklosti/požadavky BIM modelu.  
Energetické posouzení pokrývá možnosti aplikace, optimalizace by mohla být důslednější. 
Vytvoření terénu je popsáno uživatelsky správně, chybí mi zmínka o práci se souřadným systémem a 
napojení DWG podkladů se souřadnicemi JTSK. 
Pro modelování TZB nebyly využity možnosti Revitu, odpady jsou zakresleny 2D čarami, chybí připojení 
kuchyní.  
Problematika IFC je popsána jen v základu. 

 

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

Postup a metody jsou správné, detailní BIM model není zcela dokončen, optimalizace energetického modelu 
nebyla komplexní, IFC základem. V souhrnu nevyužil optimálně možnosti, které technologie nabízejí. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z hlediska stavebně technického řešení není model dokončen. Jako příklady bych uvedla:  
- chybějící dveře mezi chodbou a prostorem schodiště,  
- nevhodné modelování obvodové stěny má vliv na vzhled fasády a zalomení obkladů u oken,  
- zjednodušené okenní výplně - neotvíravé, 
- nevhodně modelované vnitřní stěny by vygenerovaly jiné položky rozpočtu, 
- některé popisy, doplněné pouhým textem (nevypisují informace, jak BIM model předpokládá), 
- část podzemního parkoviště není vymodelována vůbec, jen 2D dokresleno v řezu. 
Energetický model má mnohem větší potenciál, než bylo předvedeno. Student mohl ukázat rozdíl ideální a 
vyprojektované budovy, který je v koncepční fázi návrhu nejúčinnější a nejlevnější. Nebyla např. testována 
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možnost rozdílného zasklení fasád s ohledem na světové strany, místo toho zmiňuje dražší řešení dodatečné: 
stínění a zasklení oken. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V úvodní části popisující BIM mi přijde matoucí používání slova „fáze“.  

 

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. 
Uvedené zdroje jsou relevantní, ale spíše obecného a popisného rázu. Chybí detailnější pohled na 
problematiku, což se i projevuje v menší hloubce a podrobnosti zpracování celé práce. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

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. 
 

BIM model je zjednodušený, podrobností asi v úrovni arch. studie. Vykazuje místy neznalost nástrojů software 
a časovou tíseň nebo malou pečlivost. Zjednodušené nebo vynechané části pak mohou vypadat jako chyby 
projektu. V textové části popisuje výhody BIM modelu, ovšem díky zmíněným zjednodušením nelze je 
přesvědčivě demonstrovat. Publikovaná práce je vhodná jako základní informace, úvod do problematiky. 

 

1.  

Jaké jsou v BIM, konkrétně Revitu možnosti/postupy vymodelování obvodové stěny s izolací a obkladem?  

Kdy a proč byste volil který? Proč jste zde modeloval stěny na celou výšku budovy? 

2. 

Nevymodeloval jste podzemní prostory a základy ve 3D. Jaký to může mít dopad na další využití BIM modelu?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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