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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití BIM modelování v geotechnice 
Jméno autora: Bc. Anežka Brejchová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K135 - Katedra Geotechniky 
Vedoucí práce: Ing. Jan Ježek 
Pracoviště vedoucího práce: K135 - Katedra Geotechniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce je náročnější. V rámci DP se jedná z hlediska geotechniky o využití standardních metod návrhu 
(pilotové založení), ovšem v součinnosti s nejnovějším přístupem k projektování – BIM modelování za použití stratigrafie 
geologického podloží zájmového území. 

 

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. 

Diplomová práce splnila zadání beze zbytku. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Diplomantka průběžně konzultovala a termíny dodržovala bez problémů. Zároveň pracovala samostatně, nejen při shánění 
a studiu podkladů ze zahraničí, ale i z hlediska vlastní práce, kdy musela překonat některé dílčí problémy dané nesourodým 
chováním rozdílných softwarů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomantka využila širokou škálu vstupů a informací z dané problematiky a zpracovala je do diplomové práce, která je na 
vysoké odborné úrovni a která zcela odpovídá rozsahu, jenž je pro tento typ práce požadován. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je v pořádku, bylo nutno opravit některé jazykové stylistické nedodělky.  

 

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. 
Téma práce je z hlediska nejnovějších trendů projektování velmi aktuální. Vzhledem k rozdílným přístupům v projekci za 
užití BIM v zemích Evropy se jen velmi těžce posuzuje výběr pramenů. Je zcela logické, že diplomantka využila možnosti a 
znalosti ze svého zaměstnání a zaměřila se především na zdroje, normy a předpisy, které řeší danou problematiku 
v Německu, ale zároveň zmiňuje geotechnické úlohy řešené pomocí BIM ve Velké Británii. Citace jsou v pořádku. 
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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. 
Předložená diplomová práce je první zpracování tohoto tématu v rámci navrhování geotechnických konstrukcí na naší 
katedře. Z hlediska návrhu hlubinného založení je použito standardních metod, avšak za využití 3D modelování celého 
geologického prostředí a spodní stavby spolu s připojenými informacemi o navrhovaných prvcích. V diplomové práci je 
prezentován způsob takového modelování a jsou v ní nastíněny i další možnosti a vize, které takový systém projektování 
nabízí. V blízké době bude prezentovaný přístup naprostým standardem při navrhování založení objektů či jiných 
geotechnických úloh.  

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
1) Jaké změny či zjednodušení navrhujete pro možnost implementace geologického prostředí do celkového modelu BIM?  
2) Umožňuje SW Autodesk Revit rozumně pracovat s terénními úpravami a počítáním kubatur výkopů a násypů? Zbrojnice 

Hlavenec je založena víceméně povrchově, tj. bez velkých přesunů zemních prací. Jak by to bylo v případě nějaké hluboké 
stavební jámy apod.? 

 

 
 
 
 
 
Datum: 2.2.2021          Podpis: Ing. Jan Ježek 


