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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizace komunikačního workflow v rámci přípravy projektu metodikou 
BIM 

Jméno autora: Tomáš Katolický 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing.Tomáš Fritz 
Pracoviště oponenta práce: Dalux ApS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma je velmi aktuální a není jednoduché v rámci jednotlivých projektů v praxi se zažitými postupy tyto jakýmkoliv 
způsobem inovovat.  

 

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. 

Viz celkové hodnocení. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor správně popisuje nejen teoretickou část, ale také zkušenosti z reálného projektu, které jsou nenahraditelné. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Na základě dat získaných z praxe autor popisuje reálné problémy, které jsou klíčové u většiny projektů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Nemám výhrady. 

 

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. 
Nemám výhrady. 

 

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). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
 V diplomové práci se autor věnuje analýze komunikačního workflow v rámci přípravy projektové 
dokumentace metodikou BIM ve společném datovém prostředí (CDE). Autor využívá nejen teoretické znalosti 
ohledně přípravy projektu metodikou BIM, ale také praktické zkušenosti z implementace těchto postupů v rámci 
případové studie na reálném projektu.  
 V rámci zpracování diplomové práce je správně vymezené, jaké dokumenty (BIM protokol, BEP) jsou 
důležité pro smluvní nastavení pravidel komunikace a tvorby dat v projektu. Dále také jaké role vstupují do 
komunikace, jejich zodpovědnosti a jakým způsobem vybrat a nastavit vhodné CDE dle požadavků objednatele. 
Z mého pohledu je potřeba pro úplnost lépe rozpracovat zmiňovanou normu ČSN EN ISO 19650 a její požadavky na 
strukturu CDE pro zajištění oddělení schválených, resp. odmítnutých dokumentů (Work in Progress, Shared, 
Published). Dále také využití metadat nahrávaných dokumentů pro lepší orientaci a rychlejší vyhledávání 
požadovaných dat. Zmiňované aspekty, ale nejsou zásadní pro zpracování a pochopení vybraného tématu. 
 Využívání digitálních nástrojů pro přípravu dokumentace a hlavně jejich implementace při realizaci projektu 
je na našem trhu stále poměrně na začátku. Jak autor správně uvádí, tento rozvoj velmi brzdí nejen chybějící 
legislativní rámec, ale hlavně přístup části uživatelů k novým nástrojům a jejich ochota se v tomto dále rozvíjet a 
vzdělávat. 
  
 
Navrhované otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem popisuje (teoreticky) norma ČSN EN ISO 19650 strukturu schvalování dokumentace 
(Work in Progress, Shared, Published) a jak je zajištěn přístup pouze ke schválené dokumentaci na 
projektu? 

2. Co to jsou metadata souboru? Popište benefity přinášející pro práci se soubory. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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