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Aktuálnost námětu habilitační práce

komentář: Zvolené téma habilitační práce je nejen módní záležitostí současné doby. ale
především se jedná o téma nanejvýš aktuální. Příspěvky na toto téma publikují nejen vysoké
školy, ale i profesní organizace ve snaze postoupit dále v současném trendu rozvoje a vývoje při
zavádění "Průmyslu 4.0". Je spolu se Smart City a celkovou digitalizací faktorem úspěchu a
zvyšováním konkurenceschopnosti uživatelů.
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přístup k řešení

komentář: Cílem habilitační práce. jak autor uvádí v anotaci i úvodu práce je navrhnout struktury
řízení informací (komplexního modelu) ve stavebním podniku v souvislosti s digitalizací procesů
spojených s výstavbou a vlastním provozem podniku. Autor pak hledá odpověď na primární
otázku "Jak změnit zavedené postupy a digitalizovat pracovní prostředí".

Základem práce je poměrně rozsáhlá rešerše literatury. které dává obraz momentálního,
zejména teoretického stavu a úrovně poznání v této oblasti. Je predikováno. že úspěch širšího a
profesionálního zavedení BIM do praxe je na člověku (kap. 2.5.3 - str. 31). Z dnešního pohledu
ale na jedincích. V souvislosti s řešením problematiky definuje autor první a druhý okruh
problematiky. První okruh (kap. 4.1 - str. 73) je založen na kvalitativním výzkumu formou
případové studie u pracovníků stavební firmy. druhý okruh (kap. 4.2 - str. 83) na výzkumu
kvantitativním. Obojí spojují poměrně malý statistický v~kumný vzorek. Nicméně se jedná o
velmi úzkou specializaci. ke které prozatím nemáme v CR širokou základnu případných .
respondentů. Jako velmi kladný se může hodnotit přístup respondentů, kteří oprojevili kladný
vztah k digitalizaci. .
Jako znepokojivý faktor lze určit neschopnost pochopit a využívat BIM v celé své šíži možných na
straně uživatelů. Příčiny jsou patrně v náročnosti. precizním využití výpočetní techniky a primárně
práci s daty a datovou základnou.
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Kvalita a správnost dosažených výsledků

komentář: Otázka kvality dosažených výsledků je velmi diskutabilní; důvodem je průkopnická
činnost autora v této oblasti. Nemalou zásluhu na výsledku má také skutečnost neprovedení
komplexního výzkumu s dotazníkovým šetřením v rámci ČR. což je zejména ve stavebnictví
poměrně komplikované - stále jsou primárním cílem vetšiny stavebních firem úspěchy ve
stavební výrobě. nikoli podíl na výzkumu a vývoji.
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Bylo by vhodné precizovat dosažené výsledky v oblasti navrhované "Mapy řešení BIM informací"
(kap. 4.2.2 str. 87).

Původnost dosažených výsledků

komentář: Autor práce není primárně spojen se stavební výrobou, ale pracuje v oblasti
vzdělávaní a v teoretické oblasti. Proto právě v této oblasti má práce rezervy. Nicméně to
neznamená, že se nejedná o velmi cennou práci pro předmětný obor.
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Publikování výsledků

komentář: Publikační činnost autora je velmi dobrá a je pevně spjata s tématem, které autor
předkládá jako svou habilitační práci. Současně je patrný i ohlas na tyto práce formou citací.
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Ohlasy výsledků

komentář: Autor naposledy publikoval v roce 2021, z roku 2022 prozatím není v databázích WOS
a SCOPUS žádná publikace. Jako velmi záslužná je publikační aktivita autora v časopise
Automation in Construction (Elsevir) v kvartilu Q1.
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Uplatnitelnost výsledků pro rozvoj oboru a další bádání

komentář: Habilitační práce je velmi cenná především pro teoretickou oblast dané problematiky
v plné šíři BIM problematiky. Autor toto zmiňuje ve své práci (kap. 5.3 str. 110)
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Uplatnitelnost výsledků pro technickou praxi .
komentář: Z výše uvedených důvodů není uplatnitelnost v praxi, tedy stavební výrobě vysoká. Je
zapotřebí mnohá doplnění autorem konstatovaných závěrů od metodiky využití a přípravy
generace uživatelů s novým smýšlením v oblasti digitalizace.
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Splnění požadavků na habilitační práci - úroveň habilitační práce
komentář: Cíl práce byl splněn a rovněž tak autor splnil i technické i formální požadavky kladené
na habilitační práci.



Připomínky
V tabulce 5 (kap. 4.2.2 str. 87-88) by bylo vhodné podrobněji a zejména srozumitelněji popsat
jednotlivé buňky.

Závěrečné zhodnocení habilitační práce
Habilitační práce autora je inovativním prvkem v daném oboru a je nutno vzít do úvahy ne příliš
probádané prostředí této oblasti, které právě autor pomáhá mapovat.

Doplňující poznámky k habilitační práci a k osobě uchazeče:
Autor této habilitační práce prokázal vysokou úroveň odborných znalostí v řešené problematice
spolu se schopností řízení kolektivu, tedy manažerských shopností.
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S vypracováním oponentského posudku dávám souhlas sjeho zveřejněním na webových
stránkách Fakulty stavební ČVUT v Praze.




