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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  BIM v FM – převzetí modelu pro provozní fázi budovy 
Jméno autora: Bc. Daniela Hochová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Štěpánka Michálková 
Pracoviště oponenta práce: Hein Consulting, spol. r. o.  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání závěrečné práce je orientováno na problematiku informačního modelování budov (BIM). Vzhledem k významnému 
nárůstu požadavků na digitalizaci jde o velice aktuální téma na pomezí několika disciplín, které významně vstupují do 
provozní fáze životního cyklu staveb. Toto téma je považováno za náročnější vzhledem k nutnosti vyšší znalosti informační 
technologie.  
 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

Pokyny pro zpracování práce byly naplněny, menší výhradou je nedostatek popisu přínosů, nedostatků a rizik na projektu 
nové centrály ČSOB v Radlicích. 
 

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

Postup uplatněný v diplomové práci je přijatelný. Pro podporu závěrů diplomové práce by však bylo vhodnější uvést více 
příkladů, popř. dotazníků, větší zaměření na praktickou část práce. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V práci jsou využity dostupné publikační zdroje a dosažitelná data pro vyhodnocení. Převážná část práce je zaměřena na 
teoretický popis informačního modelování budov. V praktické části při zpracování datové struktury by bylo vhodné vyšší 
míru detailu. Bohužel toto dost závisí na úrovni znalosti informační technologie. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má přehlednou logickou strukturu, je zpracována na 73 stranách včetně příloh.    

 

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. 
Byla použita řada vhodných publikačních zdrojů tuzemských i zahraničních.   
 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Výsledky závěrečné práce a učiněné závěry jsou dostačující. Teoretické části práce jsou však podnětné a velmi zajímavé pro 
zpracovatele informačních požadavků na BIM (zejména se jedná o zadavatele). 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce je velice zajímavá, neboť v teoretické části uvádí shrnutí současné situace informační modelování budov jak 
v zahraničí, tak i na českém trhu. Dále se práce zabývá požadavky na BIM z pohledu facility managementu, 
standardizace a metodami převzetí informačního modelu budovy. Práce je převážně teoretická a uvedené 
vyhodnocení a závěry zjištění z praxe jsou zaměřeny na jediný konkrétní pilotní projekt a to z důvodu nedostatku 
praktických příkladů na českém trhu.  
 
Otázka: 

1. Str. 28, 2. odstavec, 2 odrážka. Nesouhlasím s tvrzením autorky „Nedostatek příležitostí pro implementaci 

– žádný nebo nedostatečný tlak ze strany investorů, uživatelů a správců“.  

o Dle tvrzení významné projekční společnosti DI5 (pan Hegner), na konferenci BIM a využití v praxi, 

zpracovávají až 60% projektů v BIM modelu na základě požadavků investorů ze soukromého 

sektoru.  

2.  Diplomantka mohla zamyslet nad budoucím využitím IOT ve stavebnictví a FM. A také by mě zajímalo, jak 
vnímá rozdíly mezi klasickými BMS a IOT systémy a co by tak mohla přinést integrace těchto systémů. 
 

3. Jaké hlavní rizika při zpracování informačního modelu se vyskytli v projektu nové centrály ČSOB? 
 
 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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