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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Employer’s Information Requirements for Construction Planing  
Jméno autora: Bc. Jakub Smoleň  
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Martin Zemánek  
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce je z mého pohledu náročné. Porozumět tématu datové struktury a navrhnout její zlepšení 
vyžaduje jistou odbornost.  

 

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. 

Autor splnil zadání jak teoretické, tak praktické části.  
 

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

Teoretická část: 
Rešerše je provedená správným způsobem. Autor popisuje nejprve obecnou problematiku a důležitost EIR a poté stav 
v některých zemích. Autor dále udává benefity, které tento způsob zadání projektu přináší. 
 
Praktická část: 
Autor aplikoval znalosti získané v praxi, studiem odborné literatury a rešerší problematiky pro vytvoření konkrétního 
výstupu v praktické části práce. Současně byl kriticky posouzen stav podkladů pro reálný projekt. 
 
Kladně hodnotím příklady využití/nevyužití EIR na konkrétních projektech.  
 
Neúspěšný převod dat z Revitu do formátu IFC poukazuje na nedokonalou tvorbu datové struktury projektu Parkview.  
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je napsána na vysoké odborné úrovni. Autor má dobrou znalost stavebního procesu, která je klíčová pro 
porozumění, jak moc je důležité kvalitně zpracované zadání objednatele pro zhotovitele. V práci je dobrá rovnováha 
teoretických úvah a praktických příkladů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálně je členění i text práce v pořádku. Práce je psaná v anglickém jazyce na vysoké úrovni. Tabulky i obrázky jsou 
čitelné a text přehledný. 
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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. 
Autor dobře pracuje se zahraničními zdroji a cituje podstatná fakta z těchto zdrojů dle běžných zvyklostí.  

 

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. 
Viz níže 

 
 

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. 
 
Autor v teoretické části podrobně popisuje základní součást tématiky BIM, datovou strukturu. Autor projevil 
v práci schopnost kritického myšlení, velmi dobrou znalost stavebního procesu a schopnosti práce s různorodými 
zahraničními zdroji.   

 
Autor aplikoval znalosti získané v rámci studia, v praxi a v teoretické části práce pro vytvoření konkrétního výstupu 
v části praktické. 4D vizualizace postupu výstavby vyžaduje také schopnost práce s softwarem a schopnost 
plánování.   
 
Nad rámec zadání bych uvítal konkrétní příklady EIR z pozice investora a jak s takovým zadáním pracovat 
z pohledu dodavatele. Schází také přímá vazba na jiné řídicí/operativní dokumenty na stavbě, což by sloužilo 
k lepšímu propojení teoretické a praktické části a ke snazšímu porozumění problematiky.  
 
Velmi kladně hodnotím jazykové schopnosti autora. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
OTÁZKY: 
 
Jak dlouho trvá vytvořit 4D vizualizaci stavby v podrobnosti, která je prezentována? 
 
Jak lze efektivně využít 4D plánování již v rámci výstavby ve vazbě na skutečnou prostavěnost, zpětné zadávání do 
modelu apod.? 
 
Jaký lze očekávat vývoj této problematiky do budoucna? 
 
 
Datum: 29.1.2020     Podpis: Ing. Martin Zemánek 


