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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  ANALÝZA GEODAT PRO TVORBU INFORMAČNÍHO MODELU BUDOV 

(BIM) 
Jméno autora: Bc. Josef Pudil 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra geomatiky 
Vedoucí práce: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra geomatiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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. 

Práce je z oblasti dokumentace historických objektů s využitím moderních a pokročilých technologií mobilního laserového 
skenování, dronů, pozemní fotogrammetrie a klasického laserového skenování. Benefit je ve sloučení dat různého 
charakteru a převod objektu do HBIM. Práce cíle splnila, mohla být kvalitněji zpracována. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Pan Pudil pracoval samostatně v přípravné fázi práce ve spolupráci s konzultantkou Paulinou Raevou, která pracuje v BIM. 
Textové výsledky jeho práce byly zpočátku nedostatečné, s postupem času se práce i rychlost zpracování zlepšily, což bylo 
dáno blížícím se termínem odevzdání. Aktivitu jistě nepodpořila situace kolem pandemie Covid, která ubrala řadě lidí elán 
do práce, či jim práci dokonce znemožnila. Problémy pan Pudil konzultoval s vedoucím práce často ohledně textu, 
konkrétní záležitosti ohledně BIM s kolegyní Paulinou Raevou. Vlastního přístupu v práci mnoho není, vyzdvihnout lze ale 
spojení technicky i technologicky odlišných dat v jeden celek a vytvoření modelu v HBIM, který ale byl laděn na poslední 
chvíli. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení. 
Práce nebyla v zásadě složitá, byla z praktické oblasti, čas bylo nutno věnovat přípravě a editaci vstupních dat. Odborná 
úroveň diplomanta je průměrná, prací se začal zabývat poměrně pozdě. Nicméně výsledek je a ukazuje složitost zaměření 
historických prostor a objektů různými technologiemi.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce je psána srozumitelně, předkladatel konzultoval mnohokráte obsah s vedoucím práce a text na základě připomínek 
značně upravoval. Nakonec byla práce ve stavu, kdy ji bylo možno předložit. Je nutno říci, že diplomant měl s vedení textu 
velké problémy. Naštěstí si to uvědomoval a text korigoval po mnoha připomínkách vedoucího práce. Výsledek není zcela 
ideální.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
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Diplomant se seznámil s odbornou literaturou v dostatečné míře s ohledem na rozsah práce., citace jsou dostatečné a 
splňují etické požadavky. Doporučené normy v seznamu literatury nejsou zcela dodrženy, ale nakonec je práce dostatečně 
kompaktní. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Práce je praktická a soustředila se na sjednocení několika technologií pro tvorbu komplexního HBIM kostela 
v Heřmánkovicích. Za jádro lze považovat právě sloučení různých druhů dat z různých technologií do jednoho mračna 
bodů, které sloužilo jako podklad pro tvorbu HBIM. V rámci práce měly být udělány lépe analýzy datových struktur. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Práci hodnotím jako průměrnou, přístup diplomanta nebyl ideální, je jisté, že zde bylo ovlivnění pandemií Covid. 
Práce ale splňuje požadavky na diplomovou práci. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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