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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití systému BIM pro Demontovatelný prefabrikovaný systém 
Jméno autora: Bc. Vít Střelka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Radek Zigler. Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra konstrukcí pozemních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předmětem diplomové práce bylo zpracování parametrických dynamických prvků hlavních nosných částí 
demontovatelného prefabrikovaného systému a vytvoření Dynamo skriptu pro jejich uživatelsky přístupné generování. 
Práce tedy kladla vysoké nároky na tvůrčí činnost a představivost a také znalosti nad rámec běžné výuky. Z tohoto hlediska 
lze hodnotit zadání diplomové práce jako mimořádně 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. 

Předložená diplomová práce v plném rozsahu splňuje zadání.  
 

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. 
Student byl během semestru aktivní, pracoval samostatně a v rámci konzultací byl vždy dostatečně připraven. Prokázal 
schopnost samostatné práce a uvažování. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je zpracována na vysoké odborné úrovni odpovídající (v některých aspektech přesahující) požadavkům praxe 
(standardizace BIM stále probíhá). Při zpracování diplomové práce využil student své znalosti získané jak během studia a 
hlavně znalosti získané samostudiem odborné literatury a dalších zdrojů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z formálního hlediska je práce zpracována na výborné úrovni. Drobné chyby v textu (překlepy apod.) nijak nesnižují jeho 
hodnotu. 

 

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. 
Zdroje použité v předložené práce jsou vhodně zvoleny, korektně uvedeny a citovány. Citace jsou plně v souladu se 
zvyklostmi a citační etikou. 
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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. 
Svým obsahem a rozsahem je předložená práce na vysoké úrovni. Velmi kladně je potřeba hodnotit autorovo zaujetí pro 
nevšední problematiku využití BIMu v oblasti demontovatelných prefabrikovaných konstrukcí. I přes velké množství 
komplikací, které se v průběhu zpracování diplomové práce průběžně objevovaly, zvládl student splnit zadání práce 
v plném rozsahu a velmi kvalitně. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce se zabývá problematikou, která značně přesahuje rozsah znalostí získaných v průběhu studia 
(výuka BIM nástrojů se zaměřuje jen na určitý aspekt jejich využití a nezahrnuje znalosti a dovednosti, které bylo 
potřeba zvládnout, pro úspěšné splnění zadání diplomové práce). 
Náročnost zadání se plně projevila až při vlastním zpracování, neboť použitý softwarový BIM produkt (Revit) i přes 
svoji mohutnost a univerzálnost přináší při vytváření custom dynamických parametrických prvků značná omezení 
(zejména se to projevilo na nutnosti rozdílného postupu modelování a parametrizování jednotlivých typů nosných 
prvků – průvlaky, sloupy, stěny, stropní desky, ztužující diafragmy). Dále se jako velmi komplikované ukázala 
snaha zajistit využitelnost namodelovaných prvků v celé šíři inženýrského navrhování stavebních konstrukcí (od 
samotné 2D/3D reprezentace v projektové dokumentaci, přes možnost generování podrobných výkazových sestav 
v různých stupních podrobnosti, tvorbu harmonogramu výstavby konstrukce až po vazbu na externí programy 
umožňující numerickou analýzu konstrukce s využitím analytického modelu jednotlivých prvků). Také omezení 
použitého skriptovacího nástroje Dynamo přineslo značné komplikace při úspěšném plnění zadání diplomové 
práce. I přes tyto skutečnosti diplomant úspěšně zvládl splnit zadání  v celém jeho rozsahu.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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