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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Použití 4D plánování při realizaci stavby 
Jméno autora: Bc. Ondřej Lamka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Zdeněk Černohorský 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení Virtual Design and Construction, Skanska a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce vyžaduje znalosti v oblastech časového plánování, informačního modelování budov a schopnost 
pracovat s několika na sobě nezávislými sofistikovanými počítačovými programy. Práci komplikuje nedostatek literárních 
podkladů v českém jazyce, a proto zadání této diplomové práce hodnotím jako náročnější.  

 

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. 

Zadání diplomové práce bylo splněno v nadstandartním rozsahu.  
 

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

Zvolené postupy a metody řešení jsou navrženy správně.  

 

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 od začátku velmi dobře strukturovaná a srozumitelná. Autor nejprve teoreticky popisuje problematiku časového 
plánování. Následně se věnuje informačnímu modelování a plynule přechází na detailnější popis samotného 4D plánování 
včetně prezentace výsledků zajímavé studie Sustainable Cities and Society.  Velmi pečlivě a podrobně je zpracována část o 
porovnání programů zaměřených na 4D plánování. V praktické části autor dokázal aplikovat teoretické znalosti a 
provedené průzkumy na reálný stavební projekt včetně vyčíslení nákladů na zavedení 4D plánování do stavebního 
podniku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je na velmi vysoké úrovni. Drobný překlep se objevuje v bodě 5.3.1 Hlavní časový plán 
,,začne p4D BIM Koordinátor´´. Celkově je ovšem problematika dobře vysvětlená a odborné formulace jsou jasné a 
srozumitelné. 

 

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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Citace odpovídaly uvedeným odkazům a použité zdroje jsou odpovídající tématu zadání. Vzhledem k nedostatku zdrojů 
popisujících danou problematiku v češtině je využito zahraničních zdrojů. Pro úplnost by bylo dobré uvést k internetovým 
zdrojům konkrétní datum použití citace. 

 

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. 
Výsledky práce je možné reálně využít v rámci plánování výstavbového projektu Port Karolína. 

 
 

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. 
 

Práce je na velmi dobré úrovni, a to jak po formální, tak i obsahové stránce. Autor prokázal znalosti 
v popisovaných oblastech a schopnost propojit teorii s praxí. Výsledná simulace z programu Synchro, kdy je 
provázána časová osa harmonogramu s postupem výstavby včetně návaznosti na plán organizace výstavby má 
vysokou kvalitu. Obě simulace rovněž poukazují na možnosti využití v praxi ať už při optimalizaci výsledného POV 
či analýze rizik z hlediska BOZP a samotné výstavby. Zpracování analýzy nákladů může dále sloužit jako příručka 
pro stavební podnik zvažující implementaci 4D plánování do svého workflow. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

1) V práci je věnována pozornost problematice BIM a několikrát je zmíněn VDC koordinátor. Jaký je rozdíl 
mezi BIM a VDC koordinátorem? 

2) Lze ve 4D simulaci (program Synchro) upravovat plán organizace výstavby? Pokud ano jakým způsobem? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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