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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projekt přestavby jako informační model stavby BIM na platformě ArchiCAD 
Graphisoft 

Jméno autora: Bc. Petr Parkan 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Ing. Jiří Skácilík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: OSVČ / Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor se zabývá možnostmi uplatnění a využití BIM projektování v praxi, se zaměřením na rozměrově menší stavby a 
rekonstrukce, při využití SW platformy ArchiCAD, ale okrajově i dalších programových prostředků. Současně bylo 
testováno množství doplňků pro ArchiCAD externích výrobců, usnadňujících BIM tvorbu a využití. 
Práce je logicky členěna na teoretickou část, navazující praktickou, včetně množství příloh, dokládajících konkrétní výstupy. 

 

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. 

Diplomant splnil zadání nad očekávání. 
 

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

Autor zvolil odpovídající řešení, resp. metodiku, podrobnější, než bylo požadováno. Součástí práce jsou výstupy, použitelné 
v praxi, ale i při výuce. Práce může sloužit i jako edukativní příručka pro projektanty začínající s BIM projektováním. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je solidní, autor využívá velké množství podkladů a současných poznatků i z praxe.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má odpovídající formální úpravu, výsledky a zjištění jsou názorně předvedeny, rozsahem je práce nadstandardní. 
Je psána technickým popisným stylem; obsahuje jazykové nedokonalosti, překlepy a gramatické chyby (např. kap. 2.5. - 2. 
odst., str. 30; kap. 3.3.3.- 4.odst., str. 41;  kap. 3.5.1. -1. věta, str. 44; a další), které snižují její kvalitu. 

 

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. 
Diplomant využíval zejména pramenů dostupných na internetu – konkrétní zdroje jsou podrobněji uvedeny v seznamu 
příloh, dále v seznamu použité literatury a web odkazů. 
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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. 
 

Hlavním tématem práce je uplatnění BIM v praxi, kdy praktickým příkladem je návrh rekonstrukce blíže 
nespecifikované budovy v Praze 4. Současně by však měly být vhodně vyřešeny i základní aspekty samotného 
návrhu. 

Proto bych měl tyto dotazy a připomínky: 

 

1) Mohl by diplomant vysvětlit, proč nevyužívá ploché střechy přízemních křídel jako terasy pro tři přilehlé 
byty 1.03, 1.04 a 2.08, když se tento benefit přímo nabízí? Střechy jsou pro terasy optimálně orientovány 
na jih nebo západ a v případě bytu 2.08 se nabízí i výhodnější uspořádání dispozice zrcadlením tak, aby OP 
byl orientován na JZ a ložnice na JV, obdobně u bytu 1.03. 

2) Možná by bylo také vhodné zamyslet se nad řešením instalačních šachet, zejména ve středu bytu 2.08 
s chybějící návazností na nižší podlaží, obdobně u sousedního bytu 2.09, navíc s pravděpodobným 
vyústěním na terase poblíž oken obytných místností. 

 

Co se týče BIM problematiky diplomant ve své práci demonstroval značné množství poměrně složitých testů, 
analýz a operací BIM modelu. Jde také o exporty výkazů, tabulek, ale i výstupy do externích formátů, pro 
koordinaci a spolupráci mezi různými BIM/CAD a dalšími specializovanými nástroji, a také pro prezentaci (BIMx, 
mp4). Některé další aplikace vyzkoušel na vyexportovaných datech blíže, např. SCIA, Design Builder a další. 

 

Bohužel je škoda, že se hlouběji nezabýval nejběžnějším aspektem BIM, a sice generováním standardního 
grafického zobrazení pro tvorbu 2D dokumentace.  
V kapitole 3.5.1., str. 45 autor uvádí: 
 
„Při zobrazování řezů v úrovni projektové dokumentace nastává problém s vykreslováním tlouštěk čar. … Tyto 
chyby nejde automaticky snadno opravit. Jedinou teoretickou možností správného automatického vykreslování je 
modelování a zobrazování omítek (tenkých vrstev). Jedinou a nejjednodušší běžně užívanou možnosti je nastavení 
řezu s jednotným řezovým perem (viz. příloha D.19) a následným dokreslením obrysu (tlusté čáry) pomocí Lomené 
čáry.“ 
 
Tento problém se ale projevuje i v půdorysných zobrazeních BIM modelu, např. zde v graficky nevyřešeném 
rozhraní původní zdi a nového kontaktního izolačního obkladu, nebo původní zdi a přístavků - šachet a podobně. 
 
Existuje přitom více způsobů řešení dané problematiky pomocí ArchiCADu, z nichž některé jsou i na úrovni BIM, 
tedy automatické, nevyžadující další úpravu pro bezchybný export standardní 2D dokumentace. 
Možná by neškodilo se nad tímto problémem více zamyslet. 
 
 
Jako drobná nedokonalost BIM modelu se jeví např. nesprávně napojená pásová okna a dveře ve stávajícím stavu 
1.NP, výsledkem je tlustá čára na rozhraní objektů, což lze řešit nastavením zmíněných objektů. 
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Dále se v práci vícekrát objevuje např. následující charakteristika, stojící za doplnění – kap. 3.7.4., str. 59  

a obdobně na str. 61: 

 

„doinstalovaný doplněk DEKSOFT umožňuje vložit do projektu přímo konkrétní nabízený materiál společností 
Stavebniny DEK a.s. (viz. obrázek 21). 
Většina takto vložených stavebních a povrchových materiálů má nastavený pouze Základní Engine a pro render 
vizualizací jsou nepoužitelné.“ 

 

Nezkoušel diplomant metodu importu parametrů materiálů ze Základního engine do Cinerenderu? Dle mého 
soudu podává poměrně obstojné výsledky a je to poměrně snadná operace. 

(menu Nastavení povrchových materiálů > zvolit CineRender by Maxon > dole vlevo Upravit nastavení > 
aktualizace Cinerender ze Základního) 

 

Uvedené dotazy a připomínky nemají zásadní důležitost, nijak nesnižují prezentované výsledky diplomové práce  
a jsou víceméně podkladem pro diskusi.  
 

Diplomant prokázal velmi solidní znalosti a schopnosti orientovat se na poli BIM problematiky. Práce přinesla 
hodně zajímavých poznatků, je svým zaměřením a pojetím aktuální. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 5.2.2019     Podpis: 


