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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  BIM ve Facility Managementu -převzetí modelu pro provozní fázi 

budovy 
Jméno autora: Bc. Daniela Hochová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Vedoucí práce: Ing. Milan Hampl 
Pracoviště vedoucího práce: IKA DATA spol. s r.o.,  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Vložte komentář. DP Daniely byla zaměřena na využití možností informačního modelování staveb (BIM) 
pro potřeby FM. Téma diplomové práce vychází z její bakalářské práce. V úvodu práce popisuje BIM jako 
metodiku zpracování informaci řízení životního cyklu stavby, popisuje hlavní principy Facility managementu a 
staví ho do role hlavního uživatele v předchozích fázích shromážděných dat. Dále posuzuje dva možné přístupy 
ke shromáždění dat v dokumentaci skutečného zhotovení (As-Built model) a upřednostňuje průběžnou správu 
dat v modelu. Se všemi těmito závěry lze souhlasit.  

 
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. 
Vložte komentář. Nutno konstatovat, že diplomantka se tohoto úkolu zhostila se ctí a že splnila všechny 
požadavky na ni kladené. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Vložte komentář. Vlastní odborná část práce mohla být více rozpracována 

 
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. 
Vložte komentář. Diplomantka prokázala orientaci v základních odborných pojmech a orientovala se na pomezí IT 
a stavařiny.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Vysoko nad standardem obvyklým na FSv ČVUT 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
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Vložte komentář. Práce obsahuje 73 stran, logicky strukturovaných s pravopisem, který je na této 
škole výjimečně správným. DP je doplněna obrázky, tabulkami a seznamem použité literatury. Prokazuje 
studium rozsáhlých zdrojů. Citace jsou správně uvedeny.   

 
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. 

Datové a informační modelování je spíše doménou odborníků na informační technologie, než odborníků 
stavebních profesí. S postupujícím časem a zvyšováním podílu staveb připravených, realizovaných a 
provozovaných s využitím datového modelu BIM, vyvstává požadavek na pracovníky projekčních, dodavatelských 
a investičních (FM), aby alespoň základy IT disciplín zvládli. To je problematické i zde na místní fakultě neboť 
výuka těchto částí byla dílem předána na FIT a dílem upozaděna pro jednotlivé studijní obory. Nelze se proto 
divit, že student postavený před úkoly, které leží na pomezí stavařiny a IT, zvládá s obtížemi, neboť neprošel 
žádným školením. Myslím, že by se škola nad nedostatkem odborníků s těmito znalostmi mohla zamyslet a ve 
spolupráci s FIT stvořit takový obor či specializaci.  

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Člověku, který s prosazováním BIM systémů pracuje dlouhodobě, nutně musí připadat, že obrázky už někde 
viděl a texty již někde četl. To však u DP není na závadu. Časové zatížení a nedostupnost modelu ČSOB zapříčinily 
menší zaměření na praktickou část, kde by Daniela mohla více projevit svou kreativitu. Takže praktická část se 
soustředila na datový návrh struktur, jejichž použitím by mohla být pravidelná údržba (plán) generována přímo 
z modelu. Návrh by si zasloužil většího rozpracování a větší míry detailu.  
.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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