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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: MODEL ČÁSTI BUDOVY V PROGRAMU REVIT 

Autor práce: Zuzana Richterová 

Oponent práce: Ing. Tomáš Volařík, Ph. D. 

Popis práce: 

Předložená práce se věnuje problematice tvorby BIM stávajícího objektu, popisuje práci v softwaru 

Revit a jejím výstupem je metodický návod pro výuku předmětu Geodézie pro BIM. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Autorka popisuje v kapitole „2. Co je to Revit“ prostředí softwaru Revit, přičemž se okrajově dotýká 

problematiky informačního modelování budov. Dále se věnuje historii a úrovním detailu BIM, ale 

neodkazuje na žádnou literaturu a v seznamu literatury má uvedeny pouze čtyři zdroje. Informace 

v této kapitole jsou správné, jen by autorka mohla daleko lépe pracovat s použitou odbornou 

literaturou. Také by mohly být v této kapitole uvedeny příklady z českého prostředí, tedy autorka by 

měla u obhajoby uvést příklady použití BIM na pilotních projektech v ČR. 

 

Autorka dále v kapitole 3. Podklady popisuje použité výkresy, zároveň však uvádí postup prací, které 

by bylo smysluplnější uvést v dalších kapitolách. Také uvádí okrajovou zmínku o pořízené 

fotodokumentaci, která by mohla být uvedená více explicitně včetně ukázek, neboť fotodokumentace 

je zcela jistě zásadní podklad pro dokumentaci stávajícího objektu. 

V dalších kapitolách autorka detailně a dostatečně popisuje provedené práce. V kapitole „14. 

Dosažené odchylky“ uvádí tabulku rozdílů oměrných měr vůči dokumentaci, avšak neuvádí nějaké 

shrnutí dosažených odchylek a jejich interpretaci, tedy proč některé rozdíly přesáhly uvedenou mezní 

odchylku. Toto shrnutí by měla autorka uvést při obhajobě. 
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V závěru autorka uvádí, že software „Revit je novinka na trhu“ a tím zdůvodňuje své těžkosti při 

modelování. Oponent si s touto myšlenkou dovoluje nesouhlasit, protože společnost Autodesk 

koupila Revit v roce 2002, od té doby je na trhu a to byla autorka zcela jistě v předškolním věku. 

Oponent tyto těžkosti připisuje spíše nezkušenosti autorky, což je v naprosto pořádku, neboť těžkosti 

následně vedou ke zkušenosti a získání určité jistoty při řešení problémů. 

 

Závěr: 

Autorka se seznámila s novou problematikou dokumentace stávajícího objektu v podobě BIM, která 

převyšuje rámec bakalářského studia, naučila se pracovat v programu Revit a prokázala schopnost 

samostatného řešení problémů a učení se novým přístupům. Autorka by mohla lépe pracovat 

s literaturou. Předložená práce i přes výše uvedené drobné nedostatky splňuje zadání a výsledný 

metodický návod bude použit v rámci výuky předmětu Geodézie pro BIM. Doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 10. 6. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


