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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Tvorba prvků tříd pro informační model budovy 

Autor práce: Štefan Šuba 

Oponent práce: Ing. Michal Kuruc, Ph.D. 

Popis práce: 

Student předložil bakalářskou práci na téma Tvorba prvků tříd pro informační model budovy. Práce 

obsahuje 62 stran textu a 11 příloh. V práci je pojednáno o několika různých softwarech zabývajících 

se touto problematikou. Výstupem práce jsou rodiny prvků typu okno a dveře, které jsou použitelné 

při modelování v 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: 

Předložená práce se zabývá velice aktuální problematikou BIM modelování. Rozsáhlý seznam 

použitých zdrojů (celkem 40) ukazuje, že se student dané problematice věnoval velice podrobně. 

Praktická část práce působí málo odborným dojmem, popis jednotlivých softwarů je často 

subjektivní, viz např. formulace na str. 33: „Recap Pro mi prišiel ako veľmi intuitívny a jednoduchý 

softvér, v ktorom mi netrvalo dlho aby som sa v ňom zorientoval“. Spíše bych v rámci rešerše 

očekával např. výčet funkcí u jednotlivých softwarů. To samozřejmě např. u aplikace typu Autodesk 

Revit není možné v rozumném rozsahu zpracovat v rámci bakalářské práce, tak mohlo být případně 

uvedeno porovnání s ostatními softwary anebo jiné posouzení, např. k jakým úlohám je který 

software vhodný. 

K práci mám následující připomínky: 

• V teoretické části práce jsou některé kapitoly nadbytečné, resp. příliš podrobné s ohledem 

na řešenou problematiku. Např. kapitola 3.1, ve které je popsán fyzikální princip laseru 

zaujímá tři strany. 
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• V textu chybí odkazy na obrázky, které jsou tímto částečně vytržené z kontextu anebo není 

jasné, co mají znázorňovat. Např. obrázek 6 na str. 18 „Clash detection scan“ má prezentovat 

detekci kolizí, ale nikde není uvedeno, jestli je na obrázku nějaká kolize znázorněna. 

• Neodborně působí také vyjádření o trojici programů Substance Painter, Substance Designer 

a Substance Alchemist na straně 53, které autor popisuje jako „ucelený ekosystém“.  

• Hlavním výstupem práce jsou rodiny prvků typu okno a dveře, které jsou obsaženy 

v přílohách práce. Bohužel na tyto přílohy není v textu nikde odkazováno, nejsou uvedeny 

ani parametry nebo bližší popis vytvořených rodin. V kapitole 5.3 Vytváranie rodín je formou 

manuálu popsáno, jak postupovat při vytváření rodin, přičemž v poslední větě této kapitoly 

je uvedeno: „Následne som znova po mnohých neúspešných pokusoch a pridaní ďalších 

parametrov a referenčnej priamky vytvoril funkčnú parametrickú rodinu s nastaviteľným 

uhlom otvorenia a technickým vybavením.“ S jistotou se zde dovídáme pouze to, že u 

vytvořených dveří je možné nastavit úhel otevření dveří. Více informací je uvedeno v závěru 

práce, kde by čtenář očekával shrnutí dříve uvedených informací. 

• Obsahem příloh je navíc „Knihovna_materialov.adsklib“ a složka „Materiály“, která obsahuje 

textury materiálů. O těchto přílohách není v závěru práce žádná zmínka, a to ani v kapitole 

6.2 Tvorba vlastných PBR materiálov, která se tímto zabývá. Není jasné, jestli jsou tyto přílohy 

výstupem předložené práce anebo byly převzaty z volně dostupných knihoven materiálů, 

o kterých je pojednáno v kapitole 6.1.1 Tvorba PBR Materiálov v Revite na str. 50 a 51. 

Závěr: 

I přes výše uvedené připomínky mohu konstatovat, že předložená práce splňuje předepsané zadání. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 17. 6. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


