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Aktuálnost námětu habilitační práce 

komentář: Autor v předkládané habilitační práci řeší problematiku struktury řízení informací ve 
stavebním podniku v souvislosti s digitalizací procesů spojených s výstavbou a vlastním 
provozem podniku, přičemž se zaměřuje na sladění procesů výstavby podporované 
technologiemi BIM s ostatní informační podporou podniku vycházející se systémů EPR. V 
kontextu vládou schválené Koncepce zavádění metody BIM v České republice a aktivit 
souvisejících s iniciativou Stavebnictví 4.0 (spočívající mimo jiné v jeho digitalizaci, automatizaci 
a robotizaci) lze považovat uchazečem zvolené téma za vysoce aktuální. 
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přístup k řešení 

komentář: Habilitační práce je strukturována do 7 hlavních kapitol. Po obsáhlém představení 
současného stavu problematiky v rozsahu 54 stran jsou v kapitole 3 uvedeny výzkumné otázky a 
metodika zpracování práce. Tzv. Stěžejní výzkumná otázka je formulována následovně: "Jak 
změnit zavedené postupy a digitalizovat pracovní prostředí?". Uchazeč následně práci rozdělil do 
dvou okruhů, přičemž v prvním se věnuje příčinám rezistence na úrovni lidského faktoru a 
možnostem jejího překonání, v druhém pak problematikou nepochopení úlohy BIM v širším 
kontextu. Na tyto okruhy jsou následně navázány dílčí výzkumné otázky č. 1 - 5. V rámci prvního 
okruhu byla řešena případová studie (analýza vybrané stavební společnosti), v rámci které byla 
získána kvalitativní data z rozhovorů. V této souvislosti postrádám bližší popis metodického 
postupu, kterým by uchazeč doložil, jakým způsobem konvergoval kvalitativní data "z 
hloubkových rozhovorů a podtržené komunikací ve dvojicích ve zprávách setkání těchto dvojic" 
do kvantitativního formátu. Data jsou totiž vyhodnocována primárně kvantitativním přístupem (viz 
obrázky 11 - 24). Počítání četností je u kvazistatistických postupů ve kvantitativním výzkumu 
relevantní, nicméně standardně nebývá primárním přístupem při analýze a vyhodnocení dat. 

Pro řešení druhého výzkumné okruhu (kap. 4.2) jsou použity "výsledky (sekundární data) 
pracovních skupin ustavených Českou agenturou pro standardizaci" s pouze obecným odkazem 
na webovou stránku (viz str. 71). V kapitole 4.2 nicméně není dále blíže specifikováno (s 
výjimkou 2 odkazů v samotném úvodu kapitoly na str. 83), ze kterých konkrétních dokumentů 
byla data čerpána, jelikož chybí citace příslušných informačních zdrojů. V kapitole 5 jsou 
následně představeny tvůrčí návrhy řešení (např. Model hierarchie kompetencí, Počáteční 
inventář BIM doménových kompetencí či Konceptuální meta model). Kapitola 5 dle jejího názvu 
vychází z "případových studií", které nicméně nejsou blíže specifikované, a je odkazováno na 
"dosud nepublikované práce tymu", tudíž je obtížné k této části práce zaujmou adekvátní 
stanovisko. 

Přístup k řešení ve vztahu k dosažení cíle práce lze tedy obecně považovat za adekvátní, 
nicméně s určitými dílčími metodickými nejednoznačnostmi/nedostatky. 
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Kvalita a správnost dosažených výsledků 

komentář: Hlavní výsledky práce jsou uvedeny v kapitole 5. Výsledky se jeví jako správné a 
vycházející z analýz a poznatků uvedených v předchozích částech práce. Výsledků bylo 
dosaženo také v rámci zapojení autora do národních i mezinárodních výzkumných projektů.  
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Původnost dosažených výsledků  

komentář: Dle předložené práce soudím, že prezentované dosažené výsledky jsou původní. 
V kontextu kapitol 5.2 - 5.3, které prezentují "nepublikované práce týmu, kterého je autor této 
práce členem v rámci projektu CEN/TC 442/WG 4/TG 3 “Linking OTLs” (CEN, 2021)" (viz str. 
103) považuji za podstatné, aby uchazeč objasnil, jaký je jeho autorský podíl na dosažených 
výsledcích, jelikož tato informace není po prostudování předložené práce zřejmá. Z tohoto 
důvodu hodnotím původnost dosažených výsledků jako průměrnou. 
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Publikování výsledků  

komentář: Při posuzování publikování výsledků bylo vycházeno z údajů obsažených 
v mezinárodně uznávaných databázích WoS a Scopus. V databázi WoS je uvedeno celkem 21 
článků, stejný počet článků uvádí i databáze Scopus, a to v časovém rozmezí let 2015 - 2020. Co 
do kvantity publikační činnosti lze tento počet považovat za adekvátní. Nicméně je potřeba 
konstatovat, že všechny uvedené publikace jsou kategorizovány pouze jako "Conference Paper". 
Domnívám se, že uchazeč v rámci habilitačního řízení by měl prokázat kvalitu publikovaných 
výsledků především formou článků v časopisech indexovaných v databázích WoS a Scopus, 
včetně určitého počtu článků v časopisech s Impact Factorem (WoS), tj. v časopisech, u kterých 
lze očekávat rigorózní recenzní proces a které standardně publikují práce s výraznějším 
nadnárodním přesahem. Na úrovni habilitačního řízení tedy hodnotím publikování výsledků jako 
velmi slabé. 
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Ohlasy výsledků  

komentář: Dle přílohy D habilitační práce je v databázi WoS zaznamenáno 36 citací bez 
autocitací všech spoluautorů, databáze Scopus pak uvádí 48 citací bez autocitací všech 
spoluautorů. Z tohoto hlediska lze považovat ohlas výsledků za průměrný. 

 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Uplatnitelnost výsledků pro rozvoj oboru a další bádání 

komentář: Prezentované výsledky přispěly k rozvoji poznání v obou řešených oblastech, tj. jak 
v kontextu pochopení příčin rezistence k provádění změn v procesech řízení podniku, tak 
v souvislosti s druhým okruhem (pochopení úlohy BIM v širším kontextu). Jedná se například o 
návrh kompetenčního modelu (kap. 5.1.3) či aspekty integrace dat pro informační modelování 



životního cyklu majetku. Lze usuzovat, že tyto poznatky mají potenciál sloužit jako východisko 
pro další rozvoj v řešené oblasti. 
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Uplatnitelnost výsledků pro technickou praxi 

komentář: Prezentované výsledky tvůrčí činnosti uchazeče mají potenciál uplatnění v kontextu 
přípravy a tvorby informační podpory procesů stavebního podniku. Část v práci prezentovaných 
výstupů (např. Vrstvy abstrakčního modelování, Konceptuální meta model či části příloh B a C) 
dle mého názoru přesahuje hranice oboru Stavební management a inženýring a lze ji spíše 
zařadit pod oblast managementu informačního technologií. Obor habilitačního řízení, ve kterém 
je práce předložena, ze své podstaty vítá interdisciplinární pojetí, nicméně větší důraz by měl být 
kladen přímo na podstatu tohoto oboru. V kontextu oboru Stavební management a inženýring 
tedy hodnotím uplatnitelnost výsledků pro technickou praxi jako průměrnou. 
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Splnění požadavků na habilitační práci - úroveň habilitační práce  

komentář: Habilitační práce je zpracována na odpovídající odborné úrovni (s přihlédnutím 
k připomínám viz níže) a splňuje požadavky kladené na habilitační práci.  
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Připomínky 

K předložené práci mám 2 stěžejní připomínky: 
1) postrádám podrobnější popis metodického postupu řešení prvního úkolu, 
2) uchazeč blíže nespecifikoval použité "výsledky pracovních skupin" a neobjasnil svůj autorský 
podíl na "nepublikované práci týmu" (CEN, 2021). 
Poslední kritická připomínka se váže k publikační činnosti autora, ve které postrádám články ve 
vědeckých časopisech indexovaných v databázích WoS a Scopus, které by u habiitačních řízení 
měly být standardem. 
Uchazeče žádám, aby se při obhajobě své práce vyjádřil k: 
(a) připomínce č. 2 
a následujícím otázkám:  
(b) Váš výzkum v prvním okruhu pracuje s daty získanými od 24 respondentů v jednom podniku. 
Lze tento počet považovat za dostatečný, aby dokázal reprezentovat celý sektor stavebnictví 
(stavební podniky)? Jsou prezentované výstupy bez omezení aplikovatelné i na jiné stavební 
podniky? 
(c) Jsou Vaše výstupy aplikovatelné i na další subjekty působící ve stavebnictví, tj. investory, 
projekční kanceláře atp.? Mají prezentované výstupy v této souvislosti nějaká omezení? 
 

 



Závěrečné zhodnocení habilitační práce 

Habilitační práce přináší nové vědecké poznatky a lze soudit, že je vypracována s odbornou 
erudicí. Řešené téma je velmi aktuální. Přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci 
k předložení vědecké radě Fakulty stavební ČVUT k obhajobě a v případě její úspěšné obhajoby 
jmenování uchazeče docentem. 
 
 
 
 
 
Doplňující poznámky k habilitační práci a k osobě uchazeče: 
Přes chybějící publikační činnost autora ve vědeckých časopisech (WoS, Scopus) bych rád 
konstatoval, že citovanost autora v těchto databázích je přiměřená a svědčí o aktuálnosti tématu 
a schopnosti uchazeče publikovat své výsledky, byť na konferenční úrovni, odpovídajícím 
způsobem. Z představené práce je zřejmé, že se autor dané problematice věnuje dlouhodobě a 
v kontextu jeho zapojení do projektů i úspěšně. 
 
 
 
 
 

 

jmenování docentem doporučuji ano  ne  

 
 
Datum: 5.10.2022 

 Podpis oponenta: ..........................................................  
 
 
 
 

S vypracováním oponentského posudku dávám souhlas s jeho zveřejněním na webových 
stránkách Fakulty stavební ČVUT v Praze. 


