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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ocenění rodinného domu za využití BIM nástrojů 
Jméno autora: Bůcha Ladislav 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Iveta Střelcová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor bakalářské práce si zvolil velmi originální a zároveň aktuální téma, které se zabývá digitalizací ve stavebnictví na 
základě rozboru využití nástroje BIM v rozpočtování pozemních staveb. Autor se zaměřil na detailní rozbor modelu 
konkrétního rodinného domu v programu BIM s cílem prozkoumat jeho využitelnost při rozpočtování a poukázat zároveň i 
na jeho nedostatky.   
 

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. 

Práce je přehledně zpracovaná a má logickou strukturu. Pokyny pro vypracování práce, které byly stanoveny v zadání, jsou 
splněny. 
 

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. 
Autor přistupoval ke zpracování práce zodpovědně, řešení průběžně konzultoval i s odborníky. Práce byla odevzdána 
v řádném termínu.   

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student v praktické části nejprve namodeloval rodinný dům v programu Revit od společnosti Autodesk ve spojení se 
Stavební knihovou DEK a následně se pro rozpočtování pozemních staveb za použití BIM zaměřil na konstrukční části celého 
rodinného domu. Pro tyto části využil oceňovací databázi vytvořenou společností ÚRS CZ a.s., která vychází z cenových 
informací – Stavební knihovny DEK.  U některých konstrukčních částí musel autor nejen zpracovat vlastní položkový rozpočet 
(za využití programu KROS 4 v cenové hladině I/2021, jednalo se například o celý oddíl zemní práce, výplně otvorů a dále pak 
položky jako jsou překlady, lešení na fasádu, lešení lehké pracovní uvnitř objektu, veškeré lišty ke kontaktnímu 
zateplovacímu systému atd), ale i dopracovat výkaz výměr či provést opravu. Praktická část je velice pěkně koncipována, po 
jednotlivých stavebních oddílech je graficky zpracováno porovnání nákladů, včetně dopracování položek. Například oddíl 
zemní práce (graf č. 1, str. 41) nám znázorňuje dopracování položek ve výši 22 % z celkových nákladů této konstrukční části. 
Autor v závěru práce (graf č.7, str. 64 - Porovnání nákladů rodinného domu zpracovaných modelem s náklady, které byly 
dopracovány) poukázal na to, že je třeba dopracovat položky ve výši 43 % z celkových nákladů rodinného domu. Největší 
dopracovanou částí (18% z celkových nákladů) jsou náklady na profese, které byly autorem zpracovány formou 
agregovaných položek pomocí soustavy RYRO. Druhou největší částí jsou výplně otvorů, které nejsou součástí stavební 
knihovny DEK.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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Formální stránka je v pořádku, všechny grafy, tabulky nebo obrázky jsou sjednocené a přehledně zpracované. 

 

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. 
Citace odpovídají normě. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Ráda bych pochválila autora za vypracování takto kvalitní práce. Doporučovala bych, aby autor toto téma ještě 
více rozpracoval ve své diplomové práci (například: zaměřit se na opravy a rekonstrukce bytových objektů).  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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