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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Tvorba informačního modelu objektu kostela sv. Mořice v Anníně (okr. 

Klatovy) 
Jméno autora: Kettner Lukáš, Bc. 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K 155 - Katedra geomatiky 
Vedoucí práce: Ing. Jindřich Hodač, PhD. 
Pracoviště vedoucího práce: K 155 - Katedra geomatiky  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce má rysy aplikovaného výzkumu. Záměrem projektu je najít vhodné technologie/postupy pro 
tvorbu informačního modelu historického objektu v kontextu problematiky BIM a HBIM. Se zájmem o oblast 
BIM přišel diplomant sám a po určitém počátečním hledání správného úhlu „jak do toho“ bylo řešení nalezeno 
v projektu typu „spolupráce s praxí“. Diplomová práce tak byla zpracována v úzké spolupráci s firmou G4D s.r.o. 
Oblast BIM je v současné době ještě stále ve fázi „prudkého rozvoje“ a hledání, zadání práce je proto možné 
hodnotit v tomto ohledu jako náročnější. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly … 
Diplomant nejprve spolu s „firemním konzultantem“ a později i se „zadavatelem“ vyjasnil cíle práce a stanovil 
její rámcový postup.  Hlavní těžiště práce „bylo usazeno“ do tématu vytvoření 3D modelu historické stavby na 
základě měřicky získaných dat. Toto modelování mělo být provedeno s ohledem na základní zásady tvorby „BIM 
modelů“ s tím, že optimální formu modelu bude aspirant upřesňovat v kontextu jeho následujícího využití. 
Zároveň byl projekt pojat jako modelový, jako zdroj pro získání cenných reálných zkušeností využitelných 
v dalších podobných projektech .. firemních i školních. 
Vytvořený model a text popisující jeho vznik tyto požadavky úspěšně naplňují a zadání je tak splněno.  

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval … 
Lukáš postupoval při zpracování svého projektu velmi samostatně a svědomitě.  S ohledem na typ projektu (tj. 
spolupráce s firmou) ležela hlavní konzultační činnost a ujasňování přímo na komunikaci „uvnitř“ firmy, která 
studentovi poskytla i nezbytné technické zázemí. V klíčových fázích projektu byly mezivýstupy a postupy 
konzultovány i s vedoucím práce. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů … 
Téma projektu se zabývá velmi aktuální problematikou. 3D modelování pro účely tvorby BIM či HBIM není 
z hlediska postupů ještě ustáleno a tak umožňuje hledat vhodná řešení s využitím stále se objevujících nástrojů 
a prostředků. Pro sběr primárních dat byly využity soudobé výkonné měřické metody. S velkými objemy 
měřených dat si student při jejich zpracování dobře poradil. Při modelování svou pozornost upřel zejména na 
nalézání vhodných technických řešení jednotlivých kroků. Celkovému kontextu tj. využití výsledku odběrateli 
z oblasti např. památkové péče se již tolik nevěnoval, resp. pro celkovou obsáhlost řešené problematiky již 
přesáhla časové možnosti řešení. Vnímám jako důležité, že diplomant je si vědom, že „technické řešení“ je 
pouze jeden z mnoha kroků k úspěchu.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text práce je dobře strukturovaný a technické vyjadřování je na dobré úrovni. V textu se vyskytuje pouze 
minimum překlepů a celkově je možné text vnímat jako nadprůměrně kvalitní. Oceňuji, že autor byl schopen 
veškeré kroky projektu popsat srozumitelně, čtivě a vše dobře dokumentovat obrázky. U těch je pouze místy 
možné „vytnout“ ne zcela vhodně zvolené rozlišení resp. jejich velikost, které omezují jejich vypovídací 
schopnost (viz např. str. 38/obr 3.5 aj.). Pasáž týkající se úvodu do problematiky (kap. 2 + 3) je zpracována 
„ukázkově“, ale i popis praktické části projektu je výborný. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte … 
Množství a rozmanitost zdrojů, které autor našel a využil je, je s ohledem „na poměry“ vysoce nadstandardní. 
Je vidět, že student dobře využil celý čas, který projektu věnoval (cca ¾ roku) a problematice vyhledání a studia 
zdrojů věnoval velkou pozornost. Hlavní důraz byl i zde věnován především technickým řešením „3D BIM 
modelování“. Způsob citování zdrojů odpovídá vcelku zaběhnutým zvyklostem. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni … 
K textu práce a k jejím výsledkům mám ještě následující připomínky/dotazy: 
.. koncepční .. další využití zadavatelem – v textu autor nastiňuje jaké možnosti využití vytvořeného modelu 

z diskuse s „Přáteli Mouřence“ vyplynuly. Prosím, aby se při obhajobě podrobněji vyjádřil .. 
-  k další organizaci využití tohoto typu IS (tj. vlastní režie Přátel v. „outsourcing“ firmy v. další možnosti ..) 

v kontextu různých „úzkých míst“ (např. finance, vybavení, znalosti, „charitativní“ činnost v. komerční vztah 
aj. vhodná kritéria). 

- obecně k možnosti využití HBIM u tohoto typu objektů v kontextů nákladů na jeho tvorbu, funkcionality od 
něj očekávané, případně dalších vhodných parametrů „při povědomí“ o využití i jiných technologií pro práci 
s 3D daty (tedy nejen BIM, ale např. i „jednoduchý propojený vizu-model“). 

.. koncepční .. další vývoj (technická řešení) – v závěru textu autor shrnuje podrobně průběh projektu a 
vyjadřuje se i k otázkám, jež by měly být později vyjasněny se zadavatelem, viz úvahy výše.  
Prosím, aby při obhajobě diplomant podrobněji vypíchl podle jeho názoru nejdůležitější 
technické/technologické výzvy, které oblast BIM či HBIM, tak jak jí poznal, čekají a „čemu“ by bylo podle něj 
vhodné věnovat další zvýšenou pozornost. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Lukáš Kettner věnoval zpracování svého projektu velké úsilí. Vytvořené hlavní výstupy – tj. model a text jsou velmi 
kvalitní. Práce kromě toho přinesla studentovi, firmě i škole nové cenné poznatky v oblasti, která se rychle vyvíjí. 
Vnímám, že tak byla přínosná pro všechny zúčastněné strany. Oceňuji především systematičnost práce, schopnost 
řešit technické problémy („umět si poradit“) a již i poměrnou rozvinutou technickou/odbornou zdatnost, která je 
z výsledků cítit. Věřím, že Lukáš zkušenosti nyní získané využije na své další profesní, ale i životní cestě. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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