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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití systému BIM pro Demontovatelný prefabrikovaný systém 
Jméno autora: Vít Střelka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Ing. Jan Smolík 
Pracoviště oponenta práce: Proconom Software, s.r.o.  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Součástí zadání jsou témata, která samy o sobě vyžadují mnoho znalostí překračující látku probíranou v rámci 
výuky na ČVUT. Jedná se o složitou problematiku, do které je třeba investovat mnoho času pro samotné 
zorientování. Vizuální programování (Dynamo) a vytváření parametrických rodin jsou pro studenty novými 
tématy, vytvoření analytického modelu z Revitu a jeho napojení na další software jsou relativně nové a v našem 
prostředí neprověřené metody, které nefungují vždy úplně podle představ. To jsou důvody, proč hodnotím 
zadání jako náročné. 

 

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. 

1) Vytvoření knihovny parametrických prvků systému DPS – byly vytvořeny parametrické rodiny sloupů, 
stropních nosníků, průvlaků, kotev, ztužujících stěn, stropního panelu spiroll a základového prahu. 

2) Vytvoření dynamo skriptu pro generování typových prvků z prototypové knihovny – splněno, existuje 
funkční skript, který na základě zadaných parametrů upraví připravený prvek a vloží jej do modelu. 

3) Tvorba komplexního 3D modelu pro fiktivní stavbu – splněno. 
4) Vytvoření analytického modelu – splněno 
5) Zpracování jednoduché statické analýzy – částečně splněno – je naznačeno, jakým způsobem program 

pracuje, chybí však vygenerovaný výpočet či závěrečná zpráva  
+ navíc oproti zadání byla z modelu vytvořena jednoduchá simulace stavby, ze které je patrný časový 
průběh výstavby. Jedná se spíše o ukázku funkčnosti, časy očividně neodpovídají realitě  

 

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

Vytvoření knihovny rodin pro jakýkoli typový systém stavebních prvků je podle mě správná cesta, protože právě 
to je oblast, kde si automatizací dokážeme usnadnit práci. V první části práce byl podle mě zvolen správný 
postup a nemám výhrady. Co se Dynamo skriptu týče, vidím i mnoho lepších způsobů, jak vizuálního 
programování využít. Obávám se, že v praxi by se takový skript nepoužíval, a to z důvodu, že je pro uživatele 
jednodušší si data nastavit ručně přímo v rodině prvku nežli kvůli tomu spouštět skript. Oproti tomu je velký 
potenciál využití pro automatické vytváření variant (generativní navrhování) nebo pro logické napojování prvků 
na základě vyhodnocení statické analýzy. 
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Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Při zpracování této práce bylo jistě třeba se dotknout mnoha témat, které se týkají znalostí získaných studiem, 
většina znalostí však byla evidentně nabyta z odborné praxe a odborné literatury. Úroveň prezentace těchto 
znalostí je z hlediska odborných termínů a spojení na vysoké úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text je dobře srozumitelný, student se vyjadřuje věcně k tématu. Text by mohl být pro lepší přehlednost 
zarovnaný do bloku, jinak byla grafická úprava textu i proporce ilustrací zvolena vhodně. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
V této práci se ve velké míře jedná o popis nástrojů a postupu pro vytváření modelu pomocí vlastních výsledků 
a úvah, což je v této problematice pochopitelné. Práce se zabývá problematikou, o které není v tuto chvíli 
mnoho odborných publikací nebo vědeckých článků, přesto by bylo vhodné se v diplomové práci, především 
v úvodní části pojednávající o metodě BIM, o nějaký zdroj opřít. Budu-li konkrétní, mohlo by jít například o 
dokumenty připravované Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) nebo zahraniční zdroje (NBS, OpenBIM).  

 

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. 
Student je evidentně nadšenec do metody BIM a snaží se přispět k jejímu rozvoji, což považuji v dnešní době 
jako veliký benefit. 
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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. 
 
Zadání bylo velice komplexní a složité, student si s ním do jisté míry byl schopen poradit a dosáhl uspokojivého 
výsledku. Dokázal, že se v metodě BIM velice dobře orientuje, a má mnoho znalostí převyšující znalosti nabyté 
v rámci studia na vysoké škole. Výstup je rozhodně dobrý základ pro další rozvoj pro využití při modelování tohoto 
systémového řešení. 
 
Otázky: 

1) V práci se zabýváte klasifikačním systémem, který jste zvolil SNIM – standard negrafických informací 
modelu, vytvořený skupinou BIMcz. Proč jste zvolil právě tento klasifikační systém? 

2) Jakým směrem by se Vaše práce dala dále rozvinout? Jakým způsobem využít automatizace 
k efektivnějším výsledkům? 

3) Z jakého důvodu jste volil zadávání parametrů skrze vyskakující okno namísto zadávání přes databázi? 
Například MS Excel? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 26.1.2022     Podpis: 


		2022-01-28T13:45:51+0100
	Ing. Jan Smolík




