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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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: Katedra technologie staveb 
Vedoucí práce: Ing. Michal Kovářík 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra technologie staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Zvolené téma práce považuji za náročné díky nutnosti v krátkém časovém rozpětí nastudovat na 
pokročilou úroveň nový 4D BIM systém a zpracovat  v něm použitelné simulace. 
 

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. Zadání bylo splněno. 
 

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. Student při vypracování práce projevil lehce nadprůměrnou aktivitu a spolehlivost. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. Velmi oceňuji zjevnou návaznost tématu práce na každodenní praxi autora, a tedy i aktuálnost zvoleného 
tématu práce. Za příkladnou považuji schopnost analyticky porovnat praktické výhody dvou obdobných produktů a stanovit 
jejich silné stránky i slabiny dle různých hodnotících kritérií. V práci je zjevná pečlivost při zpracování podpůrných simulací. 
Vysoce hodnotím schopnost autora navrhnout inovativní pracovní metodiku s cílem zlepšit stávající procesy v běžné 
stavební výrobě. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Práce bohužel je bez zjevných stylistických i jazykových nedostatků. 

 

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. 
Vložte komentář. Práce s průměrným množstvím zdrojů nevykazuje v oblasti citací zjevné větší chyby, závěrečný seznam 
literatury by zasloužil srovnání do jednoho citačního stylu. 
 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).  

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Díky zjevnému zájmu o obor a zkušenostem z praxe autor stanovil přesně výchozí problém s ohledem na potřeby 
reálné výroby. Kladně hodnotím jeho schopnost a ochotu se učit novým věcem, pečlivost a systematičnost při 
porovnání dvou obdobných produktů a zpracování simulací. Student projevil nadprůměrnou schopnost analyzovat 
daný problém, navrhnout správné řešení a poté provést zhodnocení podmínek zavedení jím navržené metody do 
praxe. Práce může tak být podkladem pro zlepšení procesů na straně zhotovitele při realizaci rozsáhlých 
stavebních projektů a díky tomu je cenným příspěvkem do diskuse o aplikaci technologie 4D BIM plánování do 
reálné stavební výroby.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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