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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití BIM nástrojů a jejich doplňků při návrhu vytápění   
Jméno autora: Bc. Kristina Fedorchenko 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K11125 Technických zařízení budov  
Vedoucí práce: Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: K11125 Technických zařízení budov  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Zadání bylo zaměřeno na dosud v literatuře neřešenou problematiku analýzy BIM sw z hlediska užití pro návrh vytápění 
objektů. Vyžadovalo znalosti získané samostudiem nad rámec běžné výuky.  

 

Splnění zadání splněno 
Splněno v celém rozsahu. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Práce byla pravidelně konzultována, termíny konzultací pečlivě dodržovány. Příprava na konzultace pečlivá s jasně 
formulovanými dotazy. Studentka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Práce je na vysoké odborné úrovni, ve které jsou využity nejen znalosti získané studiem ale i ze samostudia a praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Práce je zpracována pečlivě, po formální stránce nemám připomínky. Drobné stylistické nepřesnosti jsou zanedbatelné. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Téma vyžadovalo rozsáhlou rešerši informačních zdrojů, což diplomantka plně splnila a použila většinu dostupné literatury. 
Dle mého názoru nedošlo k porušení citační etiky, bibliografické citace jsou v souladu s citačními pravidly. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Práce svým zaměřením i obsahem je výjimečná a doporučuji její závěry publikovat v odborném tisku 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená práce splnila náročné zadání, jehož těžiště bylo v proniknutí do problematiky využití BIM pro 
navrhování vytápění a zpracování obsáhlé studie na zadaném objektu. Na teoretickou část navázalo projektové 
řešení vytápění tradiční metodou a v BIM  a jejich porovnán.  Práce  dokladuje schopnost diplomantky aplikovat 
získané teoretické poznatky na konstrukční řešení. Oceňuji pečlivost, dochvilnost, hloubavost  a tvůrčí přístup 
k řešení zadaného tématu. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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