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ABSTRAKT
Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti informačního modelování budov
(BIM) a rizik, souvisejících s implementací BIM do projektu, podniku nebo na
trh. V teoretické rovině práce formou explanace popisuje ontologický
systém BIM a rozlišuje vnímání BIM jako modelu, metody a metodiky
realizace výstavbových projektů. Praktická část práce aplikuje teoretické
poznatky na oblast rizikového inženýrství a předkládá relační model
kategorizace událostí, související s implementací BIM, databázi zatříděných
relevantních nebezpečí a nástroj BIMplerisk, umožňující s databází dále
pracovat a využít ji pro automatizaci analýzy rizik implementace BIM
s využitím checklistu nebo metod FMEA a UMRA. Správnost databáze a
funkčnost nástroje byla ověřena na praktických aplikacích a expertním
posouzením. Teoretická východiska práce lze využít zejména ke zvýšení
odborného povědomí o BIM na českém trhu a jako podklad pro další
vědecko-výzkumnou činnost nebo praktickou aplikaci v jiných odvětvích
stavebního průmyslu. Praktické výstupy práce lze využít pro základní
analýzu rizik, spojených s implementací BIM a jako podklad pro další činnost
v oblasti BIM a rizikového inženýrství. Práce je řešena v celosvětovém
kontextu. Staví na aktuálním rychlém rozvoji BIM, zvyšujících se
požadavcích na implementaci BIM a nejasnosti v oblasti rizik, která jsou
s BIM spojená.
Klíčová slova: BIM, BIMplerisk, Informační modelování budov, FMEA, UMRA,
implementace, checklist, nebezpečí, riziko

ABSTRACT
The thesis focuses on research in the field of Building Information Modeling
(BIM) and risks, associated with the implementation of BIM on the project,
business or market level. The theoretical part of the work describes the
ontological system of BIM in the form of explanation. It distinguishes
perception of BIM as a model, method and methodology of construction
projects procurement. The practical part applies the theoretical knowledge
in the area of risk engineering and presents the relation model with
categorization of events related to the implementation of BIM. It also
presents the database of classified hazards and BIMplerisk tool, which
allows to work with database and to use it as a foundation for further partly
automated risk analysis of BIM implementation risks with the use of
checklist or FMEA and UMRA methods. Correctness and functionality of

v

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Petr Matějka
Disertační práce

Rizika související s implementací BIM

database and tool was verified through practical applications and expert
assessment. The theoretical basis of the work can be used in particular to
increase professional awareness of BIM on the Czech market and as a basis
for further scientific research or practical applications in other sectors of the
construction industry. Practical work outputs can be used for basic analysis
of risks associated with the implementation of BIM and as a foundation for
further work in the area of risk engineering and BIM. The work is addressed
in a global context. It is based on the current rapid development of BIM,
increasing demand for its implementation and the uncertainties of the risk
that are associated with BIM.
Keywords: BIM, BIMplerisk, Building Information Modeling, FMEA, UMRA,
implementation, checklist, hazard, risk
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PŘEDMLUVA
Nosným tématem práce je v dnešní době rychle se rozvíjející metodika
informačního modelování budov (BIM). Přestože v České republice je toto
téma poměrně nové, ve světovém stavebnictví je BIM diskutovaným
pojmem již od konce minulého století. Navzdory tomu však stále dochází
z mnoha příčin k problémům při zavádění BIM do stavební praxe. Jednou
z těchto příčin je i nedostatečná informační základna pro rozhodování o
implementaci tak zásadní inovace, jakou BIM bezesporu je. Významnou
složkou zmíněné základny pro rozhodování je oblast rizik, kterými jsem se
rozhodl ve své práci zabývat. Přestože existují nebezpečí, která mohou
v zavádění BIM bránit, velké množství z nich vyplývajících rizik (hrozeb) lze
snadno řídit a použití metodiky BIM naopak vede k velkému množství
příležitostí, které lze následně využít. O tom jsem se přesvědčil na své stáži
na Nanyang Technological University v Singapuru a dlouhodobým
kontaktem s praxí a akademickou půdou v ČR i v zahraničí. Zejména ze
zahraničních zkušeností je zřejmé, že BIM lze úspěšně v různé míře zavádět.
V průběhu zpracování disertační práce a tvorby rešerše jsem narazil na
skutečnost, že tématem rizik a BIM se na odborné úrovni zabývá jen velmi
úzký okruh badatelů. O tom svědčí i ohlasy na publikace v rámci mé
vědecko-výzkumné činnosti. Tato skutečnost měla významný vliv na průběh
zpracování práce. Ukázalo se totiž, že pro zkoumání jakékoliv další
problematiky, která je s BIM spojena (v mém případě riziko), bude nejprve
nutné důkladně definovat terminologii a systém, který bude problematiku
vymezovat. Neexistují totiž jednoznačné zdroje, o které by bylo možné se
v tomto ohledu opřít. Významnou částí práce, a dle mého názoru dokonce
stěžejní částí, je tedy rešerše problematiky, zkoumání ontologie základních
pojmů a tvorba klasifikace informačního modelování s využitím
induktivních vědeckých metod.
Dvě významná úskalí zkoumání problematiky informačního modelování
spočívají v jeho komplexnosti a neustálém a velmi rychlém vývoji. V rámci
prvního úskalí je třeba si uvědomit, že BIM zasahuje do celého sektoru
stavebnictví napříč průmyslovými odvětvími, specializacemi i obory,
nezávisle na typu výstavbových projektů, požadované návratnosti, tržním
prostředí apod. Všechny tyto oblasti ale naopak ovlivňují, jakým způsobem
je možné informační modelování využít nebo jaké existují v jeho zavádění
překážky, a to ovlivňuje i související analýzu rizik. Druhé úskalí znamená, že
veškeré získané poznatky budou velmi rychle stárnout. To potvrzují i mé
pedagogické zkušenosti. Výuka BIM přímo vyžaduje, abychom studentům
předkládali nejen stále aktuální informace, ale abychom je připravovali na
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budoucnost, která se v momentě jejich nástupu do praxe stává současností,
ne-li minulostí. To vše se samozřejmě týká i vědecko-výzkumné činnosti.
V oblasti informačního modelování významně zaostává činnost akademické
půdy za činností praxe. Z toho pramení několik důsledků. Jedním z nich je
právě rychlý komerční vývoj, hnaný potřebou využití konkrétních nástrojů a
postupů v praxi. Naopak negativním důsledkem je nedostatečné teoretické
zázemí - neukotvená terminologie, absence sjednocujících standardů1,
absence klasifikace a vymezení problematiky BIM ve stavebnictví obecně
apod. Bez těchto základů se neustále rozevírají pomyslné nůžky mezi
praktickou aplikací informačního modelování a teoretickým poznáním
problematiky. Na českých i mezinárodních odborných konferencích nebo na
zasedání různých odborných rad jsem z těchto důvodů čím dál tím častěji
svědkem diskuzí, které jsou komplikovány problémy, spočívajícími
v nedostatečném
vymezení
základních
pojmů,
nerespektování
terminologie, nedostatečných znalostech apod. Zde je významný prostor
pro akademickou půdu, která se v současnosti soustředí spíše na vývoj
nových nástrojů, čímž se možná zbytečně snaží konkurovat praktickému
sektoru. Pro úspěšné zavedení BIM na národním trhu je za jeden
z požadavků považována podpora implementace BIM do právních předpisů
a jiných požadavků a do vzdělávání. To však bez teoretické základny není
dostatečně dobře možné. Nelze například požadovat využívání BIM ve všech
zakázkách financovaných z veřejných zdrojů, není-li jasné, co to vlastně BIM
je. Osvětu v tomto ohledu v ČR zajišťují neziskové organizace jako Odborná
rada pro BIM (CzBIM)2 nebo nadnárodní společnost buildingSMART 3 skrze
iniciativu OpenBIM4, ale také soukromé společnosti, zejména velké stavební
společnosti nebo progresivní projekční a architektonické ateliéry, vybraní
(zejména zahraniční) investoři a dodavatelé softwarových nástrojů. Na
akademické úrovni však v České republice téma doposud nebylo
komplexně uchopeno a teoretická základna chybí. Obdobná situace je
překvapivě také v zahraničí, kde je často vědecko-výzkumná činnost
prováděna státním sektorem v rámci administrativní činnosti nebo tvorby
standardů. V takových případech je však akademická půda alespoň součástí
procesu.
Řeč je o standardizaci z vědomostního hlediska (stanovení terminologie a významů
pojmů, popis fungování systému a vztahu jednotlivých objektů). Významným podtématem
BIM je totiž také standardizace informací, tj. řešení kompatibility databázových formátů a
dalších formátů ukládání dat. Tento typ standardizace je řešen v dnešní době různými
komerčními i neziskovými organizacemi a není předmětem disertační práce.
2
Více informací na http://www.czbim.org/.
3
Více informací na http://buildingsmart.org/.
4
Více informací na http://buildingsmart.org/standards/technical-vision/.
1
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Rád bych, aby disertační práce přinesla zlepšení nejen v oblasti analýzy a
řízení rizik, spojených s implementací BIM, ale zejména aby přinesla návrh
řešení základních problémů BIM v oblasti terminologie a klasifikace. Takové
výstupy budou moci být následně použity nejen pro analýzu a řízení rizik,
která jsou s informačním modelováním spojena, ale i ve všech dalších
oblastech stavebního průmyslu na národní i mezinárodní úrovni. Před
započetím práce jsem uvažoval o jejím psaní v anglickém jazyce – z mnoha
důvodů by to bylo vhodnější, protože práce v drtivé většině vychází ze
zahraničních zdrojů a český jazyk se znatelně potýká s terminologickou
stránkou BIM, která prozatím není ukotvena. Nakonec jsem však zvolil jazyk
český právě z toho důvodu, abych se mohl věnovat implementaci BIM nejen
na obecné úrovni, ale i na českém trhu, který patří k těm, kde se
s implementací BIM teprve začíná. Relevantnost práce pro české prostředí
tak významně vzrůstá, i vzhledem k nedostatečnému množství české
odborné literatury na toto téma. Přestože téma práce a jeho zpracování dle
ohlasů přesahuje hranice českého trhu, práce je určena zejména českému
čtenáři.
Práci bych nebyl schopný dokončit bez neustálého kontaktu s praxí a bez
významné podpory katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty
stavební ČVUT v Praze. Mé poděkování patří zejména prof. Ing. Milíkovi
Tichému, DrSc, za podnětné rozhovory a za doporučenou, zapůjčenou i
darovanou literaturu všeho druhu. Dále pak prof. Ing. Zdeňku Molnárovi, CSc.
za metodickou pomoc, mému školiteli Ing. Vilému Berkovi, PhD. za trpělivost
a pomoc v průběhu celého mého studia a všem dalším lektorům, kolegům a
přátelům za cenné rady a konzultace. Rád bych poděkoval také svým
studentům za jejich nadšení pro problematiku informačního modelování a
za úspěšnost, s jakou následně uplatňují své poznatky v praxi, čímž
významně přispívají k implementaci BIM na českém trhu.
Zvláštní poděkování pak patří mé rodině a přátelům za trpělivost v období
mého psaní a podporu, bez níž bych se nedokázal obejít. Zejména pak
rodičům za výchovu, které se mi dostalo, a která je hlavní příčinou mého
profesního a odborného směřování, a v neposlední řadě také své manželce
za péči a neutuchající důvěru v mou schopnost práci dokončit.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AIM
BAS
BEP
BIM
BIM PEP
BIM(M)
BOZP
BREEAM
CAD
CADD
CAD/CAM
CAFM
CAM
CASBEE
CDE
CIFE
CIM
CNC
CO
COBie
CM at Risk
CMMS
CzBIM
ČR
ČSOB
ČVUT
DB
DBB
DSPS
EIR
FIM
FM
FMEA
FSv
GIS
GMP
GNSS
GPS
IFC
IPC
IPD
IT
JIT
LCA
LCC
LEED
MBD

Asset Information Modeling, Informační modelování majetku*
Building Automation System
BIM execution plan, Plán informačního modelování*
Building Information Modeling, Informační modelování budov
BIM Project Execution Plan
Building Information Modeling Management
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Building Research Establishment Environmental Assessment Method
Computer Aided Design
Computer Aided Design and Draft
Compiter Aided Design to Computer Aided Manufacturing
Computer Aided Facility Management
Computer Aided Manufacturing
Building Research Establishment Environmental Assessment Method
Common Data Environment, Společné datové prostředí*
Center for Integrated Facility Engineering
Construction Information Modeling, Informační modelování výstavby*
Computer Numerical Control, Číslicové řízení (CN)
Change Orders, Změny v projektu*
Construction Operations Building Information Exchange
Construction Management at Risk
Computer Maintenance Management System
Odborná rada pro BIM
Česká republika
Československá obchodní banka
České vysoké učení technické
Design-Build
Design-Bid-Build
Dokumentace skutečného provedení stavby, As-built documentation
Employer's Information Requirements,
Požadavky objednatele na informace*
Facility Information Modeling
Facility management
Failure Mode and Effects Analysis, Analýza možného výskytu a vlivu vad
Fakulta stavební
Geographic information systém, Geografický informační systém
Guaranteed Maximum Price
Global Navigation Satellite System
Global Positioning System, Globální polohovací systém
Industry Foundation Classes
Integrated Project Collaboration, Integrovaná kolaborace v projektu*
Integrated Project Delivery, Integrovaná dodávka projektů
Informační technologie
just-in-time, metoda just-in-time
Lyfe Cycle Analysis, Analýza životního cyklu
Lyfe Cycle Costs, Náklady životního cyklu
Leadership in Energy and Environmental Design
Model-based Design
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
National Building Information Model Standard-United States,
NBIMS-US
Národní BIM standard Spojených států*
PEP
Project Execution Plan
PIM
Project Information Modeling, Informační modelování projektů
Project Life Cycle Management, Project Life Cycle Information Modeling,
PLIM
Informační modelování životního cyklu výstavbových projektů
POV
Plán organizace výstavby
QR kód
Quick Response code
Request for Information,
RFI
Dodatečné (doplňující) dotazy k akci, Žádost o informace*
RFID
Radio-frequency identification
ROI
Return on Investment
RPN
Rick priority number
SoD
Smlouva o dílo
TZB
Technické zařízení budov
UMRA
Universal Matrix of Risk Analysis, Univerzální matice rizikové analýzy
VBA
Visual Basic for Applications, Visual Basic pro aplikace*
VCM
Virtual Construction Model, Virtuální model výstavby*
VDC
Virtual Design and Construction, Virtuální navrhování a výstavba*
Virtual Design, Construction and Operation,
VDCO
Virtuální navrhování, výstavba a provoz*
WLC
Whole Life Cost, Celkové náklady životního cyklu
* volný překlad
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ZÁKLADNÍ POJMY
Práce obsahuje z terminologického hlediska obecné pojmy, které jsou často
ve veřejné či odborné praxi vnímány jako synonyma nebo homonyma. Práce
dále čerpá z velkého množství zahraničních zdrojů (převážně v anglickém
jazyce), kde je pracováno s pojmy, jejichž překlad v českém jazyce
neexistuje nebo není jednoznačný5. Kapitola obsahuje strukturované
shrnutí základních obecných pojmů tak, jak jsou v kontextu práce vnímány
a jak je třeba je při čtení práce chápat. Kapitola naopak neobsahuje definice
odborných pojmů6, které jsou podrobněji rozebírány v samotné práci.

Projekt
Projektová
dokumentace
Výstavbový
projekt

Projektant
Dodavatel

Provozovatel

Objednatel

Zhotovitel

Obecný pojem zastřešující podklady, nutné k realizaci výstavbového
projektu. Oproti projektové dokumentaci zahrnuje i další informace,
které nemusí nutně být součástí projektové dokumentace. V angličtině
vnímán jako design.
Definovaný soubor papírové nebo elektronické dokumentace, sloužící
k realizaci výstavbového projektu.
Pojem projekt z hlediska projektového řízení. Proces návrhu, realizace a
provozu stavby. Začíná investičním záměrem a končí naplněním
definovaných projektových cílů, přičemž nemusí nutně obsahovat
všechny existující fáze životního cyklu výstavbového projektu.
Strana dodavatelského řetězce, která pro objednatele zhotovuje projekt.
Může se jednat o generálního projektanta, nebo obecně projektanta či
dodavatele určité projektové části (např. architekta nebo statika).
Strana dodavatelského řetězce, která pro objednatele realizuje výstavbu
projektu. Může se jednat o generálního dodavatele, subdodavatele nebo
obecně dodavatele.
Strana dodavatelského řetězce, který pro objednatele realizuje provoz
výstavbového projektu. V kontextu BIM jde nejčastěji o facility manažera,
ale může se jednat i o provozovatele dílčích částí výstavbového projektu
nebo prostého provozovatele stavby.
Obecné zastřešení strany, pro kterou projektant, dodavatel nebo
provozovatel realizuje výstavbový projekt. V práci je tento termín použit
pro znázornění strany, která může zahrnovat vlastníka, uživatele, ale i
například developera, stavebníka nebo zástupce investora výstavbového
projektu. V případě nutnosti bude termín v práci upřesněn. V anglickém
jazyce je tento pojem označován nejčastěji jako client, ale někdy také
jako investor.
Je obecným vyjádřením protistrany objednatele, tedy například
dodavatele (zhotovitel stavby), projektanta (zhotovitel projektové
dokumentace) apod.

To často souvisí s odlišnou praxí v ČR a zahraničí, například existence profese rozpočtáře
je ve světě spíše raritou, stupně projektové dokumentace se mohou různit apod.
6
Jedná se zejména o pojmy, související s BIM a s riziky.
5
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Soubor skutečností nebo proměnných.
Interpretovaná, kategorizovaná nebo strukturovaná data.
Soustava organizovaných dat nebo informací.
V kontextu práce je obecným pojmem podnik myšlen podnikatelský
subjekt libovolné právní formy (tj. obchodní závod dle § 502 zákona č.
89/2012 Sb. občanského zákona z 1. 1. 2014). Vzhledem k zaměření práce
se jedná zejména o podniky, činné ve výstavbě v rámci libovolné fáze
životního cyklu výstavbových projektů nebo podniky, které jsou
výstavbovými projekty významně dotčeny.
V práci je pojem metoda používán v souladu s všeobecně užívaným
výkladem jako postup, vedoucí k cíli. V kontextu BIM se jedná se o soubor
nástrojů a procesů.
V práci je pojem metodika užíván jako schéma realizace výstavbových
projektů s využitím dostupných metod.
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ČÁST 1
Vymezení problematiky;
cíle, metody a členění práce
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1. Vymezení problematiky
Problematika BIM je nesmírně rozsáhlá a v dnešní době není na vědecké
úrovni potřebně prozkoumána. Publikace na toto téma nejsou konzistentní
a není jich dostatečné množství. Význam BIM má ve stavebním průmyslu
speciální roli, protože určitým způsobem zasahuje do všech jeho odvětví,
oborů, profesí, metod, procesů apod.7 BIM však není nosnou součástí
výstavbového procesu, ale spíše podpůrnou záležitostí – BIM totiž nelze
realizovat nezávisle. Na druhou stranu je ale možné vnímat vliv BIM na
všechny oblasti stavebního průmyslu, což významně zvyšuje obtížnost
pojetí BIM na teoretické úrovni. K této obtížnosti přispívá také skutečnost,
že BIM na praktické úrovni zažívá rychlý a neustálý rozvoj. Při zkoumání BIM
na teoretické úrovni je tak třeba vždy přihlížet k jeho praktické aplikaci za
účelem verifikace, ale zároveň výzkum udržovat na dostatečně obecné
úrovni tak, aby byly poznatky všeobecně platné. Z praktického pohledu je
naopak třeba respektovat teoretické poznatky, ale soustředit se na
konkrétní vnímání BIM v kontextu relevantní oblasti stavebního průmyslu.
Hlavní úskalí výzkumu v oblasti BIM prezentuje obrázek 1-1.
Nedostatek kvalitních zdrojů

Úskalí
výzkumu
v oblasti
BIM

Nekonzistentní poznatky
Rychlý vývoj
Vazba na množství dalších odvětví stavebního průmyslu

Obrázek 1-1: Znázornění úskalí výzkumu v oblasti BIM.
Zdroj: vlastní zpracování.

Práce se zaměřuje na praktický výzkum BIM v oblasti analýzy rizik. Za účelem
praktického výzkumu v této oblasti však bylo třeba se opřít o teoretické
poznatky v oblasti BIM a řízení rizik. Zatímco rizikologie je vědním odvětvím,
jehož teoretické poznatky jsou pro potřeby práce dostatečné, v oblasti BIM
na dostatečné úrovni teoretické poznatky nejsou. Součástí práce tak musela
Dále jen oblastí stavebního průmyslu. Z hlediska odvětví se jedná například o dopravní a
inženýrské stavby, pozemní stavitelství, vodohospodářské stavby apod. Z hlediska oborů
se jedná například o systémové inženýrství, projektové řízení, statiky, tvorby projektové
dokumentace, rozpočtování, přípravy staveb, managementu kvality, řízení rizik apod.
Z hlediska profesí pak například o architekty, projektanty, rozpočtáře, stavbyvedoucí,
mistry, dělníky, správce a provozovatele staveb apod.
7
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být rozsáhlá teoretická část, zaměřená na BIM. Zkoumanou problematiku lze
rozdělit do několika tematických celků:
Tematický celek T1: Informační modelování budov (BIM)
Tematický celek T2: Riziko
Tematický celek T3: Riziko a BIM
Tematické celky na sebe navazují. Jejich vazby schematicky znázorňuje
obrázek 1-2.
T1

T3

T2

Informační modelování
budov (BIM)

Riziko a BIM

Riziko

Obrázek 1-2: Tematické celky práce a jejich vazba.
Zdroj: vlastní zpracování.

Následující podkapitoly se věnují jednotlivým tematickým celkům, pro které
upřesňují konkrétní výzkumné otázky a pracovní hypotézy.

1.1. Informační modelování budov (BIM)
Aby bylo možné se problematikou BIM hlouběji zabývat, je třeba stavět na
teoretických poznatcích o tom, co vlastně BIM znamená. V případě, že by
v této oblasti byly nejasnosti, může dojít k chybné interpretaci výsledků
práce nebo jejich obtížné praktické použitelnosti. Předběžná rešerše na
téma BIM napověděla, že v této oblasti není potřebné množství podkladů, o
které by se práce mohla opřít. Za účelem ověření tohoto předpokladu byla
stanovena první výzkumná otázka:
Výzkumná otázka O1: Je BIM jasně definováno?
Dostupné zdroje zmiňují BIM v mnoha různých souvislostech. Ne vždy je
přitom role a definice BIM zcela jasná a různé interpretace nejsou vždy
v naprostém souladu. Velmi často je také BIM zmiňováno pouze na obecné
úrovni jako abstraktní pojem, nebo naopak pouze na konkrétních aplikacích8
ve stavebním průmyslu. Chybí spojnice mezi abstraktním významem BIM a
konkrétními praktickými aplikacemi. Vnímání BIM se liší napříč oblastmi
stavebního průmyslu i napříč standardy jednotlivých zemí, kde již bylo BIM
Zejména se jedná o případové studie, které se zaměřují pouze na vybrané aspekty BIM
nebo jsou součástí prezentace portfolia podniku a prezentované informace jsou zkreslené,
neúplné nebo příliš neurčité. Případové studie jsou k nalezení na internetu, ve vyšší kvalitě
pak v odborné literatuře (například [27], [8], [6], [11] apod.)
8
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v různé míře zavedeno do praxe. Z toho vyplývá související výzkumná
otázka:
Výzkumná otázka O1a: Jak je možné BIM definovat?
Práce na tuto otázku odpovídá a zjišťuje, že BIM lze definovat větším
množstvím různých způsobů, které jsou podrobněji diskutovány v kapitole
5.8. Ta je dílčím závěrem tematického celku T1 a zabývá se obecnou
ontologií BIM ve výstavbovém projektu a vnímáním pojmu BIM odbornou
veřejností. Vnímání BIM je pro řešení práce významné, protože z toho, jak je
BIM vnímáno, vyplývá následné zkoumání rizik, která souvisí s implementací
BIM. Za účelem podrobnější analýzy BIM ve stavebním průmyslu s vazbou na
praktickou aplikaci BIM byly stanoveny tři další výzkumné otázky, vyplývající
z rozličného chápání BIM. Tyto otázky zároveň vymezují odlišné chápání BIM
ve výstavbových projektech a definují tak tři různé přístupy pro následnou
analýzu rizik implementace BIM:
Výzkumná otázka O1b: Jakou roli hraje BIM v metodice realizace
výstavbových projektů?
Výzkumná otázka O1b se zaměřuje na explanaci BIM jako metodiky v celém
životním cyklu výstavbových projektů. Zabývá se rolí BIM na nejvyšší úrovni
a vnímáním BIM jako způsobu dodávky výstavbových projektů.
Výzkumná otázka O1c: Jak lze kategorizovat metody BIM?
Pod výzkumnou otázku O1c spadá explanace BIM z hlediska způsobu jeho
použití. Otázka je záměrně směřována na kategorizaci nástrojů a procesů,
nikoliv na jejich explicitní vyjmenování9, které není předmětem práce.
Výzkumná otázka O1d: Jaký je produkt BIM?
Výzkumná otázka O1d pracuje s vnímáním BIM jako produktu, tedy
informačního modelu/databáze, charakterizujícím stavbu.
Po rámcovém vymezení role BIM ve výstavbových projektech je možné
přistoupit k dalším doplňujícím výzkumným otázkám, relevantním pro
vymezení problematiky BIM tak, aby bylo možné dále zkoumat
problematiku rizik implementace BIM. S implementací nedílně souvisí
přínosy implementovaného prvku:

V zahraničí často pojmenováno jako BIM uses. V době psaní práce se jedná o velmi
aktuální téma, po jehož řešení existuje významná poptávka na českém trhu i zahraničním
a které je spolu s klasifikací klíčové pro další teoretický rozvoj BIM.
9
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Výzkumná otázka O2: Existují kategorizovatelné přínosy BIM?
Skrze formulaci přínosů použití BIM ve výstavbových projektech dochází k
další explanaci BIM. Pro aplikaci teoretických poznatků do praxe jsou
formulované přínosy BIM klíčové, protože umožňují jejich kvantifikaci a
vyhodnocení. Práce se nezabývá komplexním vyjmenováním přínosů BIM10.
Účelem otázky, relevantním pro cíle práce, je zodpovědět obecně argument
proč BIM implementovat a přínosy BIM demonstrovat formou kategorizace
přínosů BIM s vybranými příklady.
Podobnou oblastí, která pomáhá systém zkoumané problematiky vymezit,
je identifikace mylných tvrzení o BIM:
Výzkumná otázka O3: Jaká jsou mylná tvrzení o BIM?
Odpovědi na výzkumnou otázku jsou formou verifikace doposud
formulovaných poznatků. Hranice ontologie BIM nejsou zcela zřejmé11 a
jasně definovat BIM není vždy možné. Naopak ve vybraných případech je
možné definovat, co BIM není.
Z výzkumných otázek vyplývá také pracovní hypotéza:
Pracovní hypotéza H1: BIM lze definovat různými způsoby.
Poslední výzkumná otázka tematického celku T1 se zabývá problematikou
implementace BIM:
Výzkumná otázka O4: Jak probíhá implementace BIM?
Rešerše odborné literatury a praktické zkušenosti s implementací BIM
umožňují vytvořit dostatečnou teoretickou základnu pro následný rozpor
rizik implementace BIM v dalších částech práce.

1.2. Riziko
Poznatky v oblasti rizikologie jsou pro potřeby prováděného výzkumu
oproti problematice BIM na dostatečné úrovni. Předpoklad bylo třeba ověřit
rešerší vybrané literatury a pro potřeby práce vymezit problematiku rizik na
úrovni, které odpovídá řešeným problémům. V metodické oblasti rizikologie
práce nepředkládá žádné nové poznatky, pouze jasně formuluje, jak bylo
riziko z hlediska výzkumu vnímáno. To je důležité v kontextu následné
aplikace teoretických poznatků v praktické části práce, která se zabývá
tvorbou modelu a nástroje pro analýzu rizik BIM.
Téma explanace a kvantifikace přínosů BIM je ve stavebnictví v ČR i v zahraničí v době
psaní práce velmi aktuální a pro úspěšné zavedení BIM do praxe bude jeho řešení stěžejní.
11
Blíže se problematikou zabývá teorie fuzzy množin [106].
10
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1.3. Riziko a BIM
Na základě teoretických poznatků, popsaných v tematických celcích T1 a T2
práce řeší problematiku rizik, souvisejících s BIM. Smyslem tohoto spojení
na obecné úrovni je zejména:



ověření definované ontologie BIM na příkladu aplikace do praktického
odvětví projektového řízení,
prozkoumání s BIM souvisejících rizik.

Práce shrnuje stručně teoretické poznatky o rizicích, souvisejících s BIM a
dále se zaměřuje na praktickou aplikaci teoretických poznatků. Za tímto
účelem byla stanovena pracovní hypotéza:
Pracovní hypotéza H2: Existují nebezpečí implementace BIM a s nimi
související riziko.
Součástí aplikace teoretických poznatků o BIM je v rámci modelu provedená
také kategorizace identifikovaných událostí. Za tímto účelem byla
stanovena dílčí pracovní hypotéza:
Pracovní hypotéza H2a: Identifikované události lze kategorizovat dle
klasifikace BIM.
V rámci práce je vymezena analýza rizik na identifikaci nebezpečí
implementace BIM. Důvodem je rozsah a složitost problematiky. To souvisí
s nedostatkem dostupných zdrojů, zejména nedostatkem literatury na dané
téma a nedostatkem případových studií nebo pilotních projektů, které by
rozsáhlejší analýzu rizik usnadňovaly nebo umožňovaly poznatky ověřit.

2. Cíle práce
Byly stanoveny cíle práce. Z cílů práce vyplynuly výzkumné otázky a
pracovní hypotézy, kterými se zabývá kapitola 1. Hlavními cíli jsou:
Cíl C1: Prozkoumat ontologii BIM
Cíl C2: Prozkoumat rizika implementace BIM
Cíl C3: Vytvořit nástroj pro analýzu rizik implementace BIM
Každý z hlavních cílů spadá do některého z tematických celků, jak byly
popsány v kapitole 1. V rámci každého hlavního cíle bylo možné stanovit
také dílčí cíle za účelem upřesnění problematiky. Následující podkapitoly
obsahují bližší vysvětlení hlavních cílů a podrobný výčet jejich cílů dílčích.
V závěru práce jsou hlavní i dílčí cíle vyhodnoceny (viz kapitola 11.1).
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2.1. Prozkoumat ontologii BIM
Cílem práce je prozkoumat roli BIM ve výstavbových projektech. Jedná se o
vymezení systému12 BIM takovým způsobem, aby bylo možné na dosažené
a prezentované poznatky dále navázat v praktické části výzkumu.
V průběhu výzkumu byl cíl upřesněn dílčími podcíli, kterými jsou:
Cíl C1a: Srovnat definice BIM
Cíl C1b: Definovat kategorie vnímání BIM
Cíl C1c: Identifikovat a kategorizovat základní přínosy BIM
Cíl C1d: Identifikovat mylná tvrzení o BIM
Cíl C1e: Prozkoumat implementaci BIM ve stavebním průmyslu

2.2. Prozkoumat rizika implementace BIM
Cílem práce je, na základě teoretické rešerše problematiky rizik,
souvisejících s BIM, prozkoumat teoretický vliv BIM na rizika ve stavebním
průmyslu a rozlišit rizika na rizika, spojená s implementací BIM, a rizika,
spojené s používáním BIM. Hlavní cíl byl v průběhu výzkumu upřesněn
dílčími cíli, kterými jsou:
Cíl C2a: Identifikovat a kategorizovat nebezpečí, související s implementací
BIM.
Cíl 2b: Vytvořit relační model za účelem tvorby databáze událostí.

2.3. Vytvořit nástroj pro analýzu rizik implementace BIM
Cílem práce je na základě teoretických poznatků vytvořit praktický nástroj,
umožňující a usnadňující provádět analýzu rizik implementace BIM. Za
účelem specifikace funkcionalit nástroje byly stanoveny dílčí cíle:
C3a: Vytvořit exportovatelnou databázi pro práci s modelem událostí.
C3b: Vytvořit nástroj pro zpracování databáze.
C3c: Implementovat do nástroje částečnou automatizaci aplikace
vybraných metod analýzy rizika na databázi událostí.
C3d: Ověřit model a nástroj na praktických aplikacích.
Předmětem je zejména ukotvení základních pojmů, vysvětlení jejich významů, jejich
kategorizaci, začlenění BIM do životního cyklu výstavbových projektů a popis BIM
v kontextu jeho vlivu na prostředí výstavbových projektů.
12
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3. Použité metody
K vědeckému zkoumání byl zvolen positivistický, deskriptivní přístup [1, s.
28-29]. Z cílů práce vyplývá explorativní charakter výzkumu. Ze základních
charakteristik výzkumu vyplynuly použité vědecké metody. Schéma (viz
obrázek 3-1) znázorňuje průběh výzkumu.
Pozadí práce a motivace

Vymezení systému, ontologie
BIM

Riziko

Formulace cílů práce
Implementace BIM

Riziko a BIM

Formulace výzkumných otázek
Riziko a implementace BIM

Formulace pracovních hypotéz

Indukce

Stanovení metodiky výzkumu

Zpracování získaných poznatků a dat

Teoretická část

Riziko a informační
modelování budov

Neexperimentální
metody

Reference

Analýza
případových
studií

Empirický
sběr dat

Průzkum
Model nebezpečí
implementace BIM

Ověření

Praktická část
Nástroj analýzy
rizik implementace
BIM

Vyhodnocení
cílů

Spojování
Srovnávání
Odvozování
Komunikace

Praktické aplikace
Expertní posouzení

Ověření
hypotéz

Formulace závěrů
Obrázek 3-1: Schéma průběhu výzkumu.
Zdroj: vlastní zpracování s využitím [1].

9

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Petr Matějka
Disertační práce

Rizika související s implementací BIM

Nejprve bylo formulováno pozadí výzkumu a motivace k řešení zvoleného
tématu. Na základě této formulace vznikla potřeba vymezení systému 13, ve
kterém bude bádání probíhat. Vymezení systému bylo provedeno indukcí
na základě empirických zkušeností a rozsáhlé rešerše dostupné odborné
literatury. Z pozorování vyplynul vědecký popis a následná explanace
systému. Některé poznatky byly kvalitativně ověřovány. Po rámcovém
vymezení systému byly formulovány cíle práce, výzkumné otázky a pracovní
hypotézy.
Metodika výzkumu teoretické části, zaměřené na BIM, se opírá o induktivní
logické metody. Na základě získaných poznatků a dat pozorováním byly
učiněny dílčí obecné závěry poznání. Tyto dílčí závěry byly následně využity
pro zpracování praktické části, která se zabývá tvorbou relačního modelu
s využitím abstrakce a indukce. Model byl následně využit pro tvorbu
nástroje jako praktické aplikace získaných poznatků. Nástroj byl ověřen na
praktických aplikacích a formou expertního posouzení.

4. Členění práce
Práce je, vzhledem ke svému rozsahu a pro větší přehlednost, členěna
v souladu
s nastíněnými
tematickými
celky
(viz kapitola 1),
cíli
(viz kapitola 2) a použitými metodami (viz kapitola 3) do částí. Těmito
částmi jsou:
Část 1: Vymezení problematiky; cíle, metody a členění práce
Část 2: Úvod do problematiky, vymezení systému
Část 3: Riziko v informačním modelování budov
Část 4: Model a nástroj
Část 5: Ověření nástroje
Část 6: Shrnutí výsledků práce, závěry práce
Souvislost mezi tematickými celky, výzkumnými otázkami, pracovními
hypotézami, cíli práce a částmi práce přehledně znázorňuje tabulka 4-1.

Systémem je v tomto kontextu myšlen rámec výzkumu, tedy vymezení ontologického
pojetí pojmů, se kterými je pracováno (tj. prvků systému) a jejich vnitřních a vnějších vazeb.
Problematickou oblastí je v tomto ohledu zejména BIM, nicméně za účelem jasné
formulace cílů práce a výzkumných otázek bylo třeba v tomto ohledu vymezit systém i pro
rizika ve vztahu k BIM, jak je znázorněno na schématu (viz obrázek 3-1).
13
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Tabulka 4-1: Souvislosti vymezení problematiky, cílů práce a struktury práce.
Zdroj: vlastní zpracování.

Cíl

C1

C2

C3

Dílčí Tematický Výzkumná Dílčí výzkumná Pracovní
cíl
celek
otázka
otázka
hypotéza
C1a
T1
O1a
O1
C1b
T1
O1b, O1c, O1d
H1
C1c
T1
O2
C1d
T1
O3
C1e
T1
O4
C2a
T3
H2, H2a
C2b
T3
C3a
T3
C3b
T2
C3c
T2
C3d
T3

Část
práce
2
2
2
2
2
3, 4
4
4
4
4
5

Na konci práce jsou výsledky práce shrnuty (viz kapitola 10), jsou
vyhodnoceny cíle a ověřeny pracovní hypotézy (viz kapitola 11). Výstupy
práce jsou vyhodnoceny (kapitola 12) a na závěr je provedena diskuze a
doporučení (kapitola 13).
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ČÁST 2
Úvod do problematiky, vymezení
systému

13

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

14

Petr Matějka
Disertační práce

Rizika související s implementací BIM

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Petr Matějka
Disertační práce

Rizika související s implementací BIM

5. Informační modelování budov
Modelování je v dnešní době běžnou metodou, hojně využívanou
v nejrůznějších průmyslových odvětvích, přírodních i společenských
vědách. Ve stavebnictví bylo modelování dlouhou dobu spojováno
s činností specializovaných profesí, ať už se jednalo například o architekty a
jejich koncepční modely fyzických parametrů staveb nebo statiky a jejich
matematické modely zatížení statických konstrukcí. S rozvojem výpočetní
techniky a digitalizace moderního světa se začal průmysl zabývat tvorbou
komplexních modelů, sloužících řadě účelů při zapojení většího množství
profesí. Stavební průmysl v tomto ohledu dlouho zaostával za jinými
odvětvími, jakými je například strojírenství, chemické inženýrství nebo
finančnictví [2, s. 146-158]. Příčinou byla hlavně charakteristika
výstavbových projektů, které jsou komplexní, dlouhodobé, jedinečné a mají
vysoké požadavky na používané zdroje. Teprve v posledních letech se
informační technologie posunuly na takovou úroveň, že je možné ve spojení
se stavebním průmyslem mluvit o tvorbě komplexních a funkčních modelů,
které jsou shrnuty pod pojmem Informační modelování budov14 (BIM).
BIM je dnes skloňováno v souvislosti s každým odvětvím stavebního
průmyslu po celém světě. Navzdory tomu však stále panují nejasnosti
ohledně exaktního významu tohoto pojmu, a to zejména v prostředí, kde
není využívání BIM běžnou záležitostí15. Ani světová odborná literatura nemá

Akronym vychází z anglického Building Information Modeling. Ve Velké Británii je za
správný považován přepis Modelling, nicméně běžnější a v praxi všeobecně častěji
přijímaný je americký přepis slova Modeling. V českém jazyce je pojem problematický,
protože české právní požadavky a jiné předpisy neznají termín budova, pouze stavba.
Navzdory tomu se pojem Informační modelování budov zažil a v době psaní této práce
teprve probíhají jednání o jeho začlenění do právních požadavků a jiných předpisů České
republiky, stejně jako o případném překladu, kterým by mohlo být Informační modelování
staveb. Pojem BIM je třeba do případného usnesení brát v českém prostředí jako převzatý
pojem.
15
Z nejasné definice BIM napříč celým světem vyplývá i obtížná měřitelnost této metodiky.
Je tedy zároveň obtížné obecně říci, v jakých zemích se BIM v jaké míře využívá. Blíže se
problematikou zabývá velké množství publikací, v českém jazyce okrajově například autor
práce v publikaci Základy implementace BIM na českém stavebním trhu [20], řada
absolventských prací apod. Ze zahraničních zdrojů existuje zejména množství srovnávacích
studií, ať už se jedná o odborné články reporty komerčních agentur nebo internetové
zdroje. Obecně lze říci, že rozdíl v implementaci BIM v různých zemích je patrný, měřitelný
skrze použité technologie v realizovaných výstavbových projektech, know-how podniků
činných ve výstavbě a připravenosti právního prostředí a veřejného sektoru. Rozdíly pak lze
pozorovat na vzájemné interakci jednotlivých zemí a jejich zástupců (podniků, akademické
půdy, pracovníků veřejné správy apod.) Země se dělí na ty, které lze považovat za světové
leadery (sem patří například Spojené státy americké, Finsko, Norsko, Švédsko, Holandsko,
Velká Británie, Singapur apod.), na ty země, které postupně BIM začínají využívat (do této
14
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v tomto ohledu jasno. Přestože je zřejmé, jakou oblastí stavebního průmyslu
se problematika informačního modelování budov zabývá, ve chvíli, kdy
realizace nebo praktická aplikace metodiky řeší podrobnější detaily,
dochází k častému zaměňování pojmů a nejasnostem ve výkladu
terminologie.
Kapitola obsahuje rozbor problematiky
informačního modelování budov.

terminologie

a

klasifikace

5.1. Definice informačního modelování budov
Akronym BIM vznikl na začátku roku 2002 jako popisná charakteristika
virtuálního návrhu, výstavby a správy budov [3]. V té době existovala řada
jiných pojmenování stejného významu. Nývlt ve své disertační práci uvádí
přehlednou tabulku vybraných pojmů v závislosti na různých referenčních
zdrojích (viz obrázek 5-1).

Obrázek 5-1: Terminologie a termíny používané k popisu BIM.
Zdroj: [7, s. 58].

V podání společnosti Autodesk, která se zasloužila ve spolupráci se
společností Bentley o propagaci, a nakonec i prosazení, termínu BIM, se
jedná o nástupce CAD16 (D1)17. Z tohoto přístupu je zřejmé původní vnímání
významu BIM jako nástroje, zejména jako nástroje navrhování výstavbových
skupiny patří Česká republika) a na ty země, kde není prozatím reálné o využívání BIM
uvažovat.
16
Více o vztahu CAD a BIM v kapitole 5.3.1.
17
V textu jsou postupně číslovány definice a výklady BIM. V kapitole 5.1.2 jsou pak definice
a výklady formou odkazů kategorizovány.
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projektů. To koresponduje například i se standardizací ve Spojených
státech, kde existují nezávislé standardy pro CAD [4] a BIM [5]. S vývojem
výpočetní techniky a stavebního průmyslu se však z BIM stalo mnohem více,
než jen pouhý nástroj. Zpočátku bylo BIM vnímáno jen jako další trendový
výraz18, vyplývající z nedostatečného pochopení pojmu veřejností [6, s. 11].
Eastman, duchovní zakladatel BIM, jak ho dnes vnímáme, uvádí ve své
publikaci BIM Handbook, že BIM je možné definovat dle jeho obsahu nebo
účelu19. Definuje BIM jako „technologii modelování s přidruženými
sestavami procesů za účelem tvorby, komunikace a analýzy stavebních
modelů“ [8, s. 16, volný překlad] (D2). Zmiňuje, že BIM popisuje aktivitu20,
nikoliv objekt21 [8, s. 353]. Dále uvádí, že stavební modely jsou
charakterizovány (D3):






„stavebními prvky, reprezentovanými digitálními objekty, které obsahují
grafické a datové atributy, umožňující jejich identifikaci softwarovými
aplikacemi, a také parametrická pravidla, umožňující jejich manipulaci
inteligentním způsobem
komponenty, obsahujícími data, umožňující popis jejich chování
v závislosti na potřebách analýz a pracovních procesů
konzistentními a neredundantními daty,
koordinovanými daty“ [8, s. 16, volný překlad].

Eastman dále vysvětluje parametrické modelování jako hlavní rozdíl BIM
oproti CAD a tradičním 3D objektům. Parametrické modelování se vyznačuje
prvky takzvané parametrické inteligence. Eastman zmiňuje, že (D4):







„parametry sestávají z geometrických definic a asociovaných dat a
pravidel,
geometrie je integrována neredundantně,
parametrická pravidla automaticky upravují asociovanou geometrii,
objekty mohou být definovány v různé míře agregace,
pravidla umožňují kontrolu změn tak, aby byla zajištěna proveditelnost
objektů,
objekty mají schopnost propojit, přijmout, odeslat nebo exportovat
sestavu atributů“ [8, s. 17-18, volný překlad].

V angličtině jako buzzword.
Zatímco obsah BIM, tedy např. struktura databáze, se může měnit v závislosti na
podmínkách, účel BIM přímo vypovídá o jeho aplikaci a je tedy preferován [8, s. 15].
20
Building information modeling.
21
Building information model.
18
19
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Další autoři pak velmi často z Eastmana vycházejí. Crotty jeho definici
rozšiřuje jmenováním základních kategorií parametrů, kterými jsou [2, s. 8488] (D5):










fyzické atributy,
ekonomické atributy,
vztahy mezi objekty22,
závislosti23,
inteligentní chování24,
vědomí sama sebe25,
prostory26,
napojení27,
vlastní a přidružené informace28.

Dle Epstein jsou naopak základní kategorie parametrů pouze dvojího
charakteru [6, s. 44] (D6):



geometrické informace,
ostatní informace.

Toto rozlišení vyplývá ze způsobu, jakým se s informacemi pracuje. Zatímco
geometrické informace popisují trojrozměrný model a vztahy mezi
Vztahy mezi objekty zajišťují konzistentnost modelu. V kontextu Eastmanovy definice
stavebních modelů [8, s. 16] se jedná o parametrická pravidla, umožňující inteligentní
manipulaci s objekty. Jedná se například o spřažení objektu okna s objektem zdiva, takže
nemůže dojít k nežádoucímu posunu okna mimo zdivo.
23
Popisná charakteristika objektu například může záviset na parametru jiného objektu. Při
zvýšení rozponu tak může dojít k automatickému zvětšení průřezu trámu apod.
24
Jedná se o logická pravidla, která lze na model aplikovat. Je to například definování
rozestupů mezi vedením TZB nebo minimálních vzdáleností oken od rohů místností.
Pravidla jsou následně kontrolována, případně dodržována při automatizaci tvorby modelu.
25
Každý objekt má fyzický objem, který má vliv na fungování návrhu. Takovéto parametry
lze využít například při automatických kontrolách kolizí nebo duplicity objektů.
26
Prostor lze modelovat jako objekt. Je tedy rozdíl mezi prostorem mimo stavby a
prostorem například v místnosti. Takový prostor může nést další parametry, jako jsou
například úpravy povrchů nebo očíslování místnosti. Dalším příkladem prostoru může být
otvor. Jeho umístění má vliv nejen na jeho zobrazení v projektu, ale také na objekt, ve
kterém je umístěn, takže například zdivo s otvorem vykazuje nižší množství použitého
materiálu.
27
Týká se chování objektů při napojení. Příkladem může být napojení příček na nosné zdivo
tak, aby nedošlo k narušení nosné části zdiva, ale aby byla příčka ke zdivu připojena přímo
a nikoliv přes štukovou omítku, která je součástí objektu zdiva. Jiným příkladem může být
napojení trubního vedení. V případě napojení vedení automaticky do návrhu vloží vhodný
prvek.
28
Jedná se o koncept možnosti vkládání vlastních informací, nebo využívání těch informací,
které vložil do modelu někdo jiný, nebo jsou dokonce obsaženy v jiném propojeném
modelu. Přináší do modelu kolaborativní prvek. Jako příklad poslouží možnost přidávání
komentářům k objektům a zapojení různých profesí do jednoho návrhu.
22
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jednotlivými objekty, ostatní informace mají zejména charakter databáze,
nesoucí informační hodnotu. V případě geometrických informací je
s parametry při návrhu aktivně pracováno, v případě ostatních informací jde
zejména o jejich využívání v dalších fázích výstavbového projektu. Ze snah
autorů je patrné, že definici BIM lze dále rozšiřovat a upřesňovat.
Obšírněji přistupuje k definici BIM Hardin. Ten BIM definuje jako soustavu
procesů, technologií a přístupů29, tvořících BIM platformu30 [9, s. 4] (D7).
Podobně pak jednotlivé kategorie popisuje a BIM definuje skrze vliv na ně.
Zdůrazňuje přitom, že BIM je pouze nástrojem 31 [9, s. 5].
Velmi jasně definuje BIM standard Spojených států NBIMS-US [5] (D8):
„Informační modelování budov (BIM) je digitální a funkční charakteristikou
stavby. BIM je sdíleným vědomostním zdrojem informací o stavbě, tvořící
spolehlivou základnu pro rozhodování v rámci celého jejího životního cyklu
od úvodního záměru až po její likvidaci.“ [10, s. 1, volný překlad]
Z této definice vychází velké množství autorů, například Barnes a Davies
definují BIM jako „digitalizované procesy, užívané k navrhování, porozumění
a demonstraci klíčových fyzických a funkčních charakteristik stavby (nebo
výstavbového projektu) na virtuální digitalizované bázi“ [11, s. 1, volný
překlad] (D9), Eynon zase jako „digitální reprezentaci fyzických a funkčních
charakteristik stavby, tvořící sdílený zdroj informací o ní a vytvářející
spolehlivou základnu pro rozhodování v rámci celého jejího životního cyklu
od úvodního záměru až po její demolici“ [12, s. 3, volný překlad] (D10). Někdy
také bývá definice pouze parafrázována [13, s. 8], nikoliv citována.
Definice NBIMS-US je všeobecně přijímána. Přesto existují i jiné pohledy na
BIM, z nichž ne všechny jsou zcela správné.
Například Race ve své publikaci BIM Demystified zmiňuje, že „(akronym) BIM
se zařadil do stejné kategorie využívání, zneužívání a nesprávného užívání
jako CAD, CADD a CADFM“ [14, s. 14] (D11). Naráží na akademické diskuze o
významu jednotlivých pojmů akronymu vzhledem k jeho neustálému vývoji
a odlišnému vnímání veřejnosti. Race dále uvádí, že neexistuje shoda nad
tím, co BIM ve skutečnosti znamená [14, s. 15]. To potvrzují například i Barnes

Anglický pojem behaviour je v české terminologii obtížně uchopitelný. Jedná se o
metody, související s kvalifikací, pracovními postupy, kolaborací, podnikovou politikou
apod.
30
Po významové stránce má Hardin na mysli BIM prostředí. O BIM platformách a prostředích
více pojednává kapitola 5.3.1.
31
V tomto kontextu je nástroj myšlen jako podpůrný proces, nikoliv jako například
konkrétní software nebo vybavení. Smyslem prohlášení je vysvětlení pozice BIM ve
stavebním průmyslu, zejména vůči vnímání BIM jako cíle nebo produktu.
29
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s Daviesem, když zmiňují, že „existuje velké množství nejasností ohledně
toho, co přesně BIM je“ [11, s. 1, volný překlad]. Samotný Race definuje BIM
jako „přístup k tvorbě, správě a práci s informacemi“ [14, s. 19, volný překlad]
(D12). Dále dodává, že BIM není jednotný systém, který by bylo možné
koupit, a nejedná se ani o jasnou platformu nebo databázi [14, s. 25] (D13).
Existují i jednostranněji zaměřené definice, vyplývající ze specializace
autorů. Projektanti vnímají BIM jako nástroj pro navrhování projektů [2, s. xiixiii] (D14). Crotty však definuje BIM v souladu s Eastmanovou definicí [8, s.
16] jako „přístup k návrhu a realizaci staveb, při kterém:




je vytvořen referenční model stavby s využitím parametrického,
objektově orientovaného 3D modelovacího systému,
systémy navzájem vyměňují informace o stavbě v jednom nebo více
smluvených formátů,
výměna informací probíhá na regulérní bázi v souladu s nastavenými
protokoly, tak, aby různí účastníci výstavbového projektu získali
informace v pro ně relevantní fázi životního cyklu výstavbového
projektu.“ [2, s. 81, volný překlad] (D15)

Reddy, který se zaměřuje zejména na BIM z pohledu vlastníků a developerů,
tento pojem definuje jako „na databázi založenou reprezentaci stavby
v rámci celého jejího životního cyklu“ [15, s. 5, volný překlad] (D16).
Vymezuje se vůči vnímání BIM pouze jako nástroje a přirovnává tento
pohled ke vnímání počítačů jako kalkulaček [15, s. 5]. Na FM se zaměřuje i
Epstein, která se definici BIM vyhýbá a věnuje se vysvětlení akronymu a jeho
vnímání ve stavebním průmyslu [6, s. 4-6] v souladu s Laiserinovou definicí
[3]. Lévy, který se zaměřuje na udržitelnou výstavbu, vnímá BIM jako
návrhové prostředí [16, s. xi] (D16). BIM v tomto kontextu definuje jako
„architektonické32 softwarové prostředí, umožňují grafické a tabulkové
zobrazení na data bohatých stavebních modelů, sestávajících
z inteligentních a kontextuálních stavebních objektů“ [16, s. 4, volný překlad]
(D17). Na udržitelnou výstavbu též zaměření Krygiel a Nies, definují v této
souvislosti BIM jako „tvorbu a používání koordinovaných, konzistentních a
vyčíslitelných informací o výstavbovém projektu“ [17, s. 27, volný překlad]
(D18). Patrný je rozdíl zaměření na BIM jako metodiku, oproti BIM jako
nástroji. Z jednostranných definic BIM je patrná inklinace zejména
architektů a projektantů k vnímání BIM jako pouhého nástroje. Zmíněná
inklinace je podporována i existencí velkého množství návrhových
softwarových nástrojů. To potvrzuje i Smith a doplňuje, že teprve nedávno
Jedná se nejen o architekturu, jak je vnímána v ČR, ale obecně o stavebnictví, jak je pojem
architectural vnímán v USA.
32
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začali BIM významně využívat i další účastníci výstavbového procesu [18, s.
xvi] a že je třeba se od této omezující definice posunout ke komplexnějšímu
vnímání BIM [18, s. xviii].
V České republice BIM oficiální definici nemá. Odborná praxe se tak uchyluje
k vlastním překladům existujících definic nebo tvorbě vlastních definic za
účelem publikací, propagace nebo začlenění BIM do smluvních vztahů.
Významným propagátorem BIM na českém trhu je Odborná rada pro BIM
(CzBIM)33, která v roce 2013 vydala první českou BIM příručku [19]. Příručka
uvádí několik definic BIM, nicméně jedná se o volné překlady existujících
definic z různých zdrojů [19, s. 13]. Akademická půda pracuje s pojmem BIM
v anglickém jazyce a při práci se zdroji využívá zahraničních definic
(například [20] nebo [21]).
Přestože se uvedené definice BIM v mnohém odlišují, spojuje je vnímání BIM
na celém životním cyklu výstavbových projektů. Velké množství autorů se
tak zabývá vnímáním BIM v tomto kontextu.
Singapore BIM Guide [22] BIM jednoznačně nedefinuje, místo toho se
zaměřuje na popis konkrétních nástrojů a zejména metod BIM (D19). Britský
standard PAS 1192 se k definici BIM staví podobně (D20), nicméně ve větší
podrobnosti [23]. Za zmínku stojí jeho rozlišení procesů BIM na podprocesy
metodiky Project Information Modeling (PIM), a na podprocesy metodiky
Asset Information Modeling (AIM), která na PIM navazuje [23, s. 13]. Schéma
v rámci životního cyklu výstavbového projektu znázorňuje obrázek 5-2, kde
PIM tvoří základ pro následnou tvorbu AIM [13, s. 29].
PIM
Záměr

BIM
Projektování

AIM
Realizace

Provoz

Obrázek 5-2: Vztah BIM, PIM a AIM dle PAS 1192.
Zdroj: vlastní zpracování s využitím [23].

Důsledně se také věnuje vysvětlení BIM jako metodiky pro realizaci
výstavbových projektů ve Velké Británii. Na problematiku se dívá skrze tzv.
Bew-Richardsův diagram (viz obrázek 5-3), který v roce 2008 představil

33

Více informací na http://www.czbim.org/.
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tamní Cabinet Office v rámci své dlouhodobé strategie [24]34 a [23]. Ten
představuje několik stupňů dospělosti 35 CAD a BIM nástrojů a procesů na
základě způsobu práce s informacemi.

Obrázek 5-3: Bew-Richards diagram (Wedge diagram).
Zdroj: [25, s. 16].

Součástí standardu je i cyklus toku informací PIM a AIM, zdůrazňující význam
BIM v celém životním cyklu výstavbového projektu (viz obrázek 5-4).
Z britských standardů je zřejmé, že BIM vstupuje do stavebního průmyslu
nad rámec původních standardů a tradičních struktur procesních systémů
výstavbových projektů.

Strategie byla součástí dlouhodobého plánu pro zavedení BIM (level 3 dle diagramu) do
výstavbových projektů financovaných z veřejných zdrojů do roku 2016. Česká republika se
v roce 2013 pohybuje odhadem na stupni dospělosti level 1,2 [19, s. 22].
35
V originále tzv. maturity level.
34
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Obrázek 5-4: Informační cyklus BIM dle PAS 1192-3.
Zdroj: [23, s. 9]

Race zmiňuje také v literatuře sporadický výklad pojmu BIM jako Building
Information Management [14, s. 14-15]. Tímto pojmem se zabývají například
také Barnes a Davies, kteří z důvodů srozumitelnosti navrhují použití
akronymu BIM(M) [11, s. 5]. Tato interpretace pojmu BIM lépe vystihuje
procesní stránku problematiky, nicméně ani jeden z uvedených pojmů se
neujal a dochází tak k jeho slučování s BIM. Race navrhuje ještě přesnější
pojmenování jako Project Life Cycle Management (PLIM), který lépe vystihuje
procesní stránku BIM [14, s. 15]. Barnes a Davies zmiňují také pojem Facility
Information Modeling (FIM) [11, s. 11], který je ekvivalentní k AIM (viz obrázek
5-2). Naproti tomu Shepherd zmiňuje důležitý pojem Virtual Construction
Model (VCM) [13, s. 76], který zpracovává model realizace výstavbového
projektu s jeho náležitostmi36. Ve výjimečných případech se odborné
publikace zmiňují o dalších typech informačního modelování, jako je
například Safety Information Modeling (SIM) [26], většina takto pokročilých
pojmů je však běžná pouze mezi vysoce odbornou veřejností a specialisty
v oboru.

36

Tj. například dočasné konstrukce a zařízení staveniště, okolní stavby apod.
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Je třeba zmínit také Jerniganovu všeobecně přijímanou klasifikaci BIM na
tzv. little bim a BIG BIM [27, s. 27]. Zatímco o little bim mluví jako o metodice
využívání konkrétních existujících nástrojů (zejména softwarových),
v případě BIG BIM se jedná o komplikovaný proces řízení informací a jejich
využívání pro řízení výstavbových projektů. Deutsch s odkazem na
Jernigana popisuje obdobný princip jako lonely BIM a social BIM [28, s. 92].
Jernigan dále BIM definuje jako koncept, který se ve stavebním průmyslu
dotýká všech myslitelných odvětví [27, s. 36]. Uvádí, že BIM neznamená
pouhé využívání nástrojů a tento postoj popisuje jako limitující [27, s. 26]. Na
Jernigana se odkazuje i Hardin, když vysvětluje, že skutečné využití BIM je
víc, než jen pouhé užívání nástroje [9, s. 8].

Virtual Design and Construction
Důležitým pojmem, se kterým bývá BIM často spojováno, je tzv. Virtual
Design and Construction (VDC). Neexistuje jasná definice VDC 37, velmi
podrobně se však tímto pojmem zabývá řada publikací, zejména Andersson
ve své Implementing Virtual Design and Construction using BIM [29] s řadou
případových studií [29, s. 35-187] ve spojení s BIM. Jedná se o metodu využití
multioborových funkčních modelů pro návrh, realizaci a provoz 38
výstavbových projektů. Dle Anderssona se jedná zejména o soustavu
procesů a pracovních postupů [29, s. 5]. V kontextu VDC lze BIM vnímat jako
jeden z nástrojů [29, s. 189], které umožňují VDC realizovat (viz obrázek 5-5).
Společným jmenovatelem obou pojmů je nutnost integrace do procesů
výstavbových projektů.
Záměr

Návrh

Realizace

Provoz

VDC
VDCO

Nástroje
metody

VCM

BIM, PIM
CAD
CADD
GIS

AIM
CAD/CAM
CAM
GNSS

CAFM
RFID

Obrázek 5-5: Vztah VDC a BIM.
Zdroj: vlastní zpracování.

Pojem byl poprvé formulován na Stanford University a byl medializován skrze organizaci
CIFE [99].
38
Přestože význam akronymu provoz přímo neuvádí, vnímání VDC se na provoz
výstavbového projektu často rozšiřuje. Kapitola se přesnějším pojmům věnuje později.
37
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VDC lze rozdělit na dvě části, kterými jsou Virtual Design a Virtual
Construction. Pokud by měl pojem VDC odpovídat současnému vnímání,
měl by být doplněn o další dílčí část, kterou je Virtual Operation, tedy na
Virtual Design, Construction and Operation (VDCO). Skutečnost, že se
provozní stránka výstavbových projektů ponechává stranou, svědčí o
významné roli milníku v momentě dokončení stavby v rámci životního cyklu
projektu. V praxi lze narazit také na pojem Virtual Construction Model (VCM).
Jedná se o tvorbu souvisejících modelů ve fázi realizace stavby 39.

Vícerozměrné modelování
Ve spojení s BIM se často objevuje také pojem vícerozměrné modelování.
Jedná se o interpretaci rozšíření informací v modelu o další významovou
sadu informací (viz Tabulka 5-1). V případě 2D informací se jedná o
dvourozměrnou
reprezentaci
objektů,
danou
dvourozměrným
souřadnicovým systémem (x, y). Ta může být rozšířena na 3D, pokud je
obohacena o další rozměr (x, y, z). Tím jsou popsány základní rozměrové
charakteristiky stavby. Ve spojení s 3D rozšířením modelu je však chápáno
také jeho rozšíření o další prvky vizualizace 40. Ve spojení s BIM a jeho
možností modelovat také funkční charakteristiky stavby se posléze zažily
pojmy dalších rozměrů. Jako 4D je vnímáno rozšíření modelu o časové
parametry, nejčastěji se jedná o propojení modelu s harmonogramem
výstavbového projektu. Následný rozměr 5D se vžil pro parametrizaci
nákladových informací o výstavbovém projektu, tedy propojení modelu
s cenovými soustavami. Do tohoto rozměru je často mylně zařazována
problematika výkaznictví [11, s. 27], která je z technologického hlediska
možná již s použitím 3D BIM. Po významové stránce však její zařazení do 5D
dává smysl. Za 6D je považováno rozšíření modelu o informace, užitečné pro
FM. Jedná se o dodatečné informace o jednotlivých objektech41 a jejich
propojení na další dokumenty 42. Rozměr 7D se soustředí na rozšíření modelu
o informace, související s udržitelnou výstavbou a LCA. Opět se jedná o
dodatečné informace o jednotlivých objektech43.

Například modelování BOZP, dočasných konstrukcí a ploch apod.
Například textury, světlo, perspektiva apod.
41
Například číslování, data revizí, informace o údržbě, parametrizace dalších popisných
charakteristik (například informace o typu žárovek ve svítidlech apod.), přiřazení objektů
místnostem apod.
42
Například manuály, technické listy, záruční listy apod.
43
Zejména informace, související se spotřebou a chováním objektů z energetického
hlediska.
39
40
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Tabulka 5-1: Vícerozměrné parametrické modelování.
Zdroj: vlastní zpracování.

Rozměr
2D
3D
4D
5D
6D
7D
XD

Popis
dvourozměrné rozměrové charakteristiky
trojrozměrné rozměrové charakteristiky
časové parametry
nákladové parametry
parametry pro FM
parametry udržitelnosté výstavby, LCA
další informace

S vývojem BIM se začalo od třídění informací do kategorií vícerozměrného
modelování upouštět. Ukázalo se, že třídění do těchto kategorií je příliš
zjednodušené a neodráží komplexní podhled na BIM jako na metodiku ve
výstavbových projektech. Členění na vícerozměrné modelování má tedy
zejména dodatečný popisný a zjednodušující charakter a přibližuje BIM
laické veřejnosti.

5.1.1. Průzkum vnímání významu BIM
Průzkum vnímání významu BIM byl proveden za účelem ověření a podpory
tvrzení, že současné definice BIM nejsou z hlediska vnímání BIM ve
stavebním průmyslu zcela dostačující a že ani odborná veřejnost není zcela
jednotná v názoru na to, co BIM znamená. Průzkum byl proveden na státní
úrovni44 formou dotazníkového šetření, které sestávalo ze dvou částí.
První část dotazníkového šetření měla obecný charakter a zaměřovala se na
soulad odborné veřejnosti v názoru na správnost různých možných definic
BIM. Respondenti měli možnost zvolit jednu nebo více nabízených definic
jako takovou, kterou považují za správnou. Přesná formulace otázky byla
následující:
„Jaký je dle vás správný popis (definice) BIM? Zaškrtněte jen ty odpovědi,
které považujete za kompletní, tj. vystihující celou podstatu BIM, ale zároveň
neobsahuje nadbytečné nebo zavádějící informace. Můžete přidat i vlastní
definici.“

44

V České republice.
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Výčet definic, nabízených respondentům, byl následující:

















Definice 1: „BIM je digitální a funkční charakteristikou stavby. BIM je
sdíleným vědomostním zdrojem informací o stavbě, vytvářející
spolehlivou základnu pro rozhodování v rámci celého jejího životního
cyklu od úvodního záměru až po její likvidaci.“
Definice 2: „BIM je nástroj, umožňující realizovat parametrické, objektově
orientované navrhování stavby.“
Definice 3: „BIM je metodika, pracující s informační databází o
výstavbovém projektu v průběhu celého jeho životního cyklu.“
Definice 4: „BIM je software pro navrhování staveb.“
Definice 5: „BIM je sada softwarových nástrojů, umožňující tvorbu a
analýzu informačních modelů za účelem realizace výstavbových
projektů.“
Definice 6: „BIM je proces vytváření a správy dat o budově během jejího
životního cyklu.“
Definice 7: „Digitální model reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho
charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro
jeho zrealizování a provoz po dobu jeho užívání.“
Definice 8: „BIM je organizovaný přístup ke sběru a využití informací
napříč projektem. Ve středu tohoto úsilí leží digitální model, obsahující
grafické a popisné informace o designu, konstrukcích a údržbě objektů.“
Definice 9: „BIM je technologie modelování s přidruženými sestavami
procesů za účelem tvorby, komunikace a analýzy stavebních objektů.“
Definice 10: „BIM je parametrické, objektově orientované modelování
funkčních a rozměrových charakteristik výstavbových projektů.“
Definice 11: „BIM je přístup ke tvorbě a práci s informacemi.“
Definice 12: „BIM znamená tvorbu a používání koordinovaných,
konzistentních a vyčíslitelných informací o výstavbovém projektu.“

Kromě zmíněných definic měli možnost respondenti doplnit navíc definici
vlastní.
Respondenti v průzkumu první části byli vybráni z širší odborné veřejnosti,
jejíž zástupci se v problematice BIM orientují, ale nemusí nutně být
považováni za experty. Průzkumu se zúčastnilo celkem 48 respondentů a
výsledky první části dotazníkového šetření jsou prezentovány v grafu (viz
obrázek 5-6).
V grafu je patrné poměrně rovnoměrné rozložení odpovědí. Z průzkumu
vyplývá averze respondentů vůči vnímání BIM jako pouhého softwarového
nástroje (definice 4 a 5), překvapivě však také respondenti nepříliš často
považovali za vhodnou definici 9 a 12, které se zaměřují na metodickou práci
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s modelem. Naopak nejčastější odpověď získala definice 1 45, která vyplývá
z NBIMS-US. To platí však také pro definici 10, která získala jen polovinu
odpovědí, přitom se jedná pouze o rozdílný překlad. Někteří respondenti
vložili také vlastní definici nebo bližší vysvětlení jejich voleb, přičemž žádná
z těchto vlastních definic se neshodovala. Průzkum jasně vypovídá o
skutečnosti, že zkoumaný vzorek odborné veřejnosti není ve svém vnímání
definice BIM jednotný.

Definice BIM
40
35

Počet hl asů (N)

30
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10
5
0

N

Definice Definice Definice Definice Definice Definice Definice Definice Definice Definice Definice Definice Vlastní
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 definice
36

26

29
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21

22
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8

18
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8

8

Obrázek 5-6: Srovnání vnímání definice BIM širší odbornou veřejností.
Zdroj: vlastní zpracování.

Druhá část dotazníkového šetření se zaměřovala na názor expertů v oblasti
významu BIM pro jednotlivé významné pojmy a činnosti ve výstavbových
projektech. Dotazník zkoumal odlišnosti ve vnímání praktického významu
BIM na českém stavebním trhu. Respondenti druhé části byli pouze ti
odborníci, které lze považovat na odborníky v problematice BIM, a jejichž
názor lze považovat za směrodatný. Výběr respondentů byl proveden cíleně
a selektivně na základě osobní domluvy.
Vybraní experti odpovídali na následující otázku:
„Spadají dle vašeho mínění a praxe vypsané pojmy a činnosti do metodiky
BIM?“

Odpovědi byly v dotaznících náhodně promíchány, aby byla eliminována chyba, spojená
s únavou respondenta.
45
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Experti byli následně seznámeni se seznamem 55 pojmů a činností
v náhodném pořadí, kterými byly:







































„3D modelování
Vykazování množství
Časové plánování
Kontrola kolizí v projektu
Spolupráce různých profesí při navrhování staveb
Komunikační platforma
Softwarový nástroj (Revit, ArchiCAD, Allplan, Navisworks, Tekla...)
Laserové skenování
GIS
Správa budov a facility management
Využití dat v celém životním cyklu výstavbového projektu (od záměru po
demolici)
Prefabrikace
3D tisk
Tablety na staveništi
Čárové kódy a RFID technologie
GNSS naváděné stavební stroje
Kvalitní vizualizace
Jeden model, sdružující veškeré informace
Množství vzájemně propojených modelů
Databáze informací
Parametrizace objektů
Digitalizace projektové dokumentace
Elektronická komunikace
Efektivní předávání dat
Energetická analýza
Udržitelná výstavba
Statická analýza
Analýza nákladů životního cyklu
Sledování prostavěnosti
Práce s bodovými mračny
Asistovaná výstavba s použitím světelného paprsku
Virtuální realita
Rozšířená realita
Chytrá dotyková obrazovka pro spolupráci týmu
Transparentní a přehledná kontrola projektu
Operativní tvorba dokumentace (pohledy, řezy...)
Certifikace (LEED, BREEAM, SBToolCZ...)
Modelování POV a zařízení staveniště
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Řízení BOZP
Architektonický návrh
Elektronický stavební deník
Využití tabletů pro TDI a inženýring
Koordinace cílů s přáním investora
Management jakosti a kvality
Vedení účetnictví
Finanční analýza
Podpora alternativních dodavatelských systémů (D-B, D-B-O...)
Integrovaná dodávka projektů (IPD)
Automatizace navrhování projektů
Navrhování, realizace a užívání dopravních staveb
Navrhování, realizace a užívání pozemních staveb
Tvorba rozpočtů (kalkulace a rozpočtování)
Informační modelování projektů (PIM)
CAD aplikace
Náhrada lidských zdrojů“

Úkolem expertů bylo každý z pojmů ohodnotit v souvislosti s položenou
otázkou na stupnici:






„Určitě ano
Spíše ano
Okrajově ano
Ne
Nevím“

Průzkumu se zúčastnilo celkem 11 respondentů. Výsledky druhé části
dotazníkového šetření jsou vzhledem k rozsahu součástí příloh (příloha 1).
Na základě získaných dat byly jednotlivé pojmy seřazeny podle příslušnosti
k problematice BIM od nejvíce příslušných po nejméně příslušné. Seřazená
data byla dále pro přehlednost rozdělena do tří bloků.
Z odpovědí je obecně zřejmý důraz respondentů na aktuální používání BIM
v praxi a ve standardních výstavbových projektech. Za pojmy nejvíce
příslušné k BIM lze považovat standardní metody BIM jako vykazování
množství, spolupráci při navrhování, parametrizaci, tvorbu projektové
dokumentace nebo 3D modelování. Významnou roli zde hraje také využití
dat v celém životním cyklu výstavbového projektu, což ovšem
nekoresponduje s metodicky významnými pojmy BIM, jako je podpora
alternativních dodavatelských systémů, certifikace, modelování POV a
zařízení staveniště nebo analýza nákladů životního cyklu, což jsou pojmy,
které byly respondenty vyhodnoceny naopak jako pojmy velmi málo
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příslušné k BIM. Postupně nižší příslušnost k BIM byla přiřazována pojmům,
reprezentujícím moderní technologie, u nichž dochází k synergickému
efektu nebo k dodatečnému využití s BIM, ale přímo o BIM technologie se
nejedná. Jde například o prefabrikaci, čárové kódy a RFID technologie,
tablety na staveništi, laserové skenování a práci s bodovými mračny, GNSS
řízené stavební stroje, nebo 3D tisk.
Za účelem statistického vyhodnocení variability byly odpovědi respondentů
rozděleny do kategorií Spíše ano46 a Spíše ne47. Z hodnot byla vypočítána
směrodatná odchylka a pojmy byly seřazeny (příloha 2). Za významně
odchýlené byly považovány ty hodnoty, které měly směrodatnou odchylku
nižší než 2. Jednalo se tak o 20 z celkových 55 pojmů (36 %), které byly
respondenty označeny z hlediska vnímání nejednoznačně48. Vzhledem
k tomu, že respondenty byli experti na problematiku BIM, je variabilita
odpovědí významná.

5.1.2. Dílčí závěr
Jak je patrné, definice BIM není zdaleka jednoznačná, což potvrzují i různí
autoři (např. [6, s. 11] nebo [30, s. 5]). Kumar dokonce uvádí, že pro pochopení
BIM je zároveň třeba definovat, co BIM není49 [31, s. 24]. To je pochopitelné,
vzhledem ke skutečnosti, že se BIM teprve v posledním desetiletí dostává
do běžné stavební praxe a jeho využívání stále není běžné. Svou roli v tom
hraje také konkurenční boj dodavatelů software a vybavení, kteří se snaží
využít této vlny a se štítkem BIM nabízet klientům i produkty, které již do
obšírné definice BIM zcela nespadají. Podobně se k termínu BIM staví i
stavební praxe, zejména projektanti a dodavatelé staveb, kteří pod tlakem
požadavků na realizaci BIM často za BIM prohlašují něco, co už ve
skutečnosti BIM není. Nutno podotknout, že z pohledu přínosu pro stavební
průmysl to není negativní, protože produkty, které za BIM nelze prohlásit, ale
zároveň s BIM souvisí, také přináší výraznou přidanou hodnotu. Negativní
dopad má však tato situace na problematiku terminologie a sémantiky.
V praxi dnes není jasné, co přesně BIM znamená. S touto neznalostí lze
následně manipulovat a může být příčinou řady nedorozumění. Problém
spočívá v tom, že BIM je vnímáno souběžně jako metodika, nástroj, produkt,
i obecný zastřešující pojem (viz obrázek 5-7).

Pro odpovědi Určitě ano a Spíše ano.
Pro odpovědi Okrajově ano a Ne.
48
Tj. respondenti se neshodli na tom, zda je daný pojem z hlediska problematiky relevantní
či nikoliv.
49
Tomu se krátce věnuje i dílčí kapitola této práce (viz kapitola 5.6).
46
47

31

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Udržitelná
výstavba
Parametrizace
Objektivizace
Nástroje

Petr Matějka
Disertační práce

Rizika související s implementací BIM

IPD

Lean
construction

BIM

Automatizace

...

Metody

Spolupráce

Obrázek 5-7: Význam BIM.
Zdroj: vlastní zpracování.

Když v 80. letech 20. stolení pojem BIM vznikal 50, bylo velmi obtížné
předpovědět, jakým směrem se bude průmysl dále ubírat a význam, jaký
měl termín tehdy, nekoresponduje s významem, který má dnes. Podobný
vývoj lze předpokládat i v budoucnosti. Pojem BIM jako Building Information
Modeling se nakonec ukotvil ve vědecko-výzkumných pracích i ve stavební
praxi. Z množství alternativních nebo rozšiřujících zastřešujících pojmů jako
je BIM(M), PLIM, PIM apod. je zřejmé, že ontologie BIM není dostatečná. To
potvrzuje i Eynon, když uvádí, že „BIM je nešťastným akronymem, ale
nezbývá nám, než se ho nyní držet, protože se jedná o jediný univerzálně
vnímaný akronym pro digitální prostředí informačního modelování“ [12, s. 9,
volný překlad]. Termín BIM však už je ve stavební praxi natolik
zpopularizován, že pokusy jeho nahrazení se míjí požadovaným účinkem.
Problém s významem a definicí BIM však nespočívá v tom, že by nebylo
jasné, co BIM znamená. Jde o to, že existuje velké množství s BIM
souvisejících nástrojů a procesů, které své pojmenování nemají nebo mají,
ale toto pojmenování není jasně ukotveno či dostatečně propagováno, a
proto je ne zcela správně zařazováno pod akronym BIM. Podrobněji téma
uzavírá kapitola 5.8.
Vzhledem k nedostatečné definici a vymezení BIM je třeba důsledně
rozlišovat BIM jako:




metodiku dodávky výstavbových projektů,
soubor metod,
produkt (model).

Poprvé byl pojem model stavby ve významu BIM uveden v odborném článku S. Ruffla
v roce 1985 [101]. Ve spojení BIM pak v oborném článku Tolmana a Van Nederveena v roce
1992 [100]. O popularizaci v dnešním slova smyslu se postarala společnost Autodesk až
v roce 2002 [3]. Do té doby se pro BIM používaly i různé další pojmy.
50
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Toto rozlišení je v souladu také s výkladem významu BIM dle Odborné rady
pro BIM jako metodiky, procesu a modelu [19, s. 69]. Kapitola 5.1 obsahuje
množství definic a výkladů BIM. Tyto definice a výklady byly v textu
číslovány. Tabulka 5-2 znázorňuje jejich průnik s jedním nebo více
rozlišeními BIM.
Tabulka 5-2: Průnik definic a výkladů BIM s kategorizací BIM.
Zdroj: vlastní zpracování.

Definice
(výklad)
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20

Produkt
(model)

Soubor nástrojů
Metodika dodávky
a metod
výstavbových projektů
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Z části

Ano
Ano
Z části

Ano

Ano
Z části
Z části
Z části
Z části
Ano
Ano

Ano
Z části
Z části
Ano
Ano

Z provedeného průzkumu a rešerše je patrné, že žádná z definic nebo
výkladů BIM nepostihuje komplexně jeho vnímání odbornou veřejností.
Z rešerše literatury také vyplynulo, že čím přesněji se snaží autor BIM
definovat, tím víc je definice omezující.
Následující kapitoly se podrobněji věnují jednotlivým způsobům vnímání
BIM.
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5.2. BIM jako metodika dodávky výstavbových projektů
BIM lze ve výstavbových projektech chápat jako soustavu takových nástrojů
a procesů (viz kapitola 5.3), jejichž použití vede k naplnění cílů, tj. umožňuje
vytvořit požadovaný produkt (viz kapitola 5.4). BIM jako metodiku dodávky
ve výstavbových projektech51 je třeba vnímat v rámci celého životního cyklu
výstavbového projektu (viz obrázek 5-8).

Obrázek 5-8: BIM v životním cyklu projektu.
Zdroj: [32].

Jernigan se podrobněji zabývá pohledem na BIM v rámci tradičního
životního cyklu výstavbových projektu tak, že rozlišuje čtyři fáze BIM [27, s.
61], kterými jsou:
iniciační fáze (komunikace, definice potřeb a cílů, automatizace),
návrhová fáze (tvorba, využití a přenos dat),
výstavbová fáze (komunikace, dodávka stavby, tvorba dat),
provozní fáze (využití dat).






Každá z těchto fází je komplexním systémem použitých nástrojů a procesů,
které vedou ke zvýšení efektivity produkce a zvýšení kvality řídících procesů.
51

Dále jen metodika.
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Podobné členění využívá také Eastman při rozlišování přínosů BIM
(viz kapitola 5.5).
Reddy vychází při rozlišování fází BIM z vnímání BIM jako modelu. Na základě
toho rozlišuje modely na [15, s. 6]:





model návrhu projektu (projektant),
model výstavby (dodavatel),
model výroby (subdodavatel),
model FM (vlastník).

Z tohoto členění pak vyplývá i kategorizace cílů, které mají jednotliví hlavní
účastníci výstavbového projektu [15, s. 41]. Dle autorů tak lze BIM v rámci
životního cyklu výstavbového projektu vnímat napříč všemi procesy bez
nutnosti zachování vazeb tradičních dodavatelských systémů.

BIM

Projektování
Záměr

Provoz

Realizace

Obrázek 5-9: Vztah BIM a obecných fází výstavbového projektu.
Zdroj: vlastní zpracování.

Toto znázornění je však častou příčinou nedorozumění, neboť BIM není vždy
vnímáno jako metodika, ale také jako metoda nebo produkt. Zároveň je celá
metodika BIM postavena na existenci informačního modelu, který úzce
souvisí s projektováním – vnímání BIM odlišným způsobem je tedy z části
opodstatněné. V neposlední řadě také existují fáze výstavbového
projektu52, které využívaly prvky BIM53 ještě před tím, než získala
problematika BIM svůj dnešní rámec.
Jernigan zmiňuje, že tradiční postup realizace výstavbových projektů je
z hlediska BIM limitující [27, s. 121]. BIM vstupuje v různé míře do všech fází
výstavbových
projektů,
přičemž
jeden
z
významných přínosů
(viz kapitola 5.5) spočívá v komunikaci skrze informační model mezi všemi
relevantními účastníky výstavbového projektu. Z toho vyplývá, že členění
výstavbových projektů do fází v závislosti na tradičních pracovních

52
53

Významnou roli hraje zejména provozní fáze a CAFM systémy.
Např. práce s informačními databázemi, nástroje komunikace apod.
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postupech54 nebo právních požadavcích a jiných předpisech 55, je limitující
pro správné využití BIM. To potvrzuje i Eastman, který považuje tradiční
členění56 projektové dokumentace za nedostatečné z hlediska BIM a
upřednostňuje kolaborativní metody dodávky výstavbového projektu [8, s.
196-203].
Důležitou metodickou stránkou implementace BIM do procesů
výstavbových projektů je zajištění interoperability. Volba metod
interoperability (viz kapitola 5.3.2) může být do jisté míry definicí nejen toho,
jak bude nakládáno v průběhu realizace výstavbového projektu s daty, ale
také jak bude postaven celý dodavatelský systém. Při nepochopení BIM jako
metodiky je na BIM nahlíženo pouze jako na projektovou dokumentaci.
Opačným extrémem je plně kolaborativní prostředí, jehož středobodem je
federativní informační model. Mezistupněm těchto dvou extrémních
případů, který se v budoucím vývoji může ukázat jako optimální, je
existence většího množství distribuovaných modelů v kolaborativním
prostředí a standardizovaná57 předávka dat.
Obrázek 5-10 znázorňuje zjednodušené schéma případu, kdy je s modelem
nakládáno jako s projektovou dokumentací. Existuje množství modelů,
mezi kterými jsou předávány informace. Systém má z hlediska BIM mnoho
nevýhod, jako je například rigidní přístup k práci s informacemi,
komplikované zapojení účastníků výstavbového projektu do dřívějších fází
apod. Systém v zásadě není pro použití BIM vhodný, pokud není BIM
vnímáno striktně jako produkt.

Model studie

Model pro
dokumentaci pro
územní rozhodnutí

Model pro stavební
řízení

Model pro
dokumentaci
skutečného
provedení stavby

Obrázek 5-10: Zjednodušené schéma příkladu přístupu k BIM dle rozlišení podle
projektové dokumentace.
Zdroj: vlastní zpracování.

Jedná se zejména o tradiční dodavatelské systémy jako například DBB, ale také o zažité
procesy spolupráce jednotlivých účastníků výstavbového procesu nebo procesy výkonů
jednotlivých činností v rámci projektu.
55
V ČR například definice jednotlivých stupňů projektové dokumentace.
56
Je však třeba podotknout, že členění výstavbového projektu do tradičních fází je velmi
často nutné považovat za konstantu nebo omezující podmínku výstavbového projektu.
Dále je třeba dodat, že samotná omezení ještě neznamenají, že není možné BIM správným
způsobem při jejich zohlednění využít.
57
Například s využitím IFC nebo 3D pdf.
54
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Obrázek 5-11 znázorňuje zjednodušené schéma případu, kdy existuje jeden
federativní model, do kterého jsou vkládána data různými účastníky
výstavbového projektu a následně jsou informace využívány za různými
účely, například pro generování potřebných stupňů projektové
dokumentace. Systém se jeví optimální z hlediska efektivity práce s daty,
setkává se však v praxi s mnoha překážkami, kterými jsou například obtížné
technické zajištění, složitá implementace metod BIM (více viz kapitola 5.3),
obtížné nastavení BIM prostředí, nedostatečná standardizace apod.
Z teoretického hlediska se jedná o cílový stav implementace BIM, který však
v mnoha výstavbových projektech58 není v současné době realizovatelný.
Výjimku tvoří projekty, jejichž realizace probíhá v plně kompatibilním BIM
prostředí nebo na jedné BIM platformě 59. Faktorem, podporujícím využití
federativního přístupu k BIM, je také využití některého z moderních
dodavatelských systémů, umožňujících spolupráci dodavatelů v raných
fázích výstavbového projektu.
Architekt

Studie

Projektant

Dokumentace pro
územní rozhodnutí
Model

Dodavatel

Dokumentace pro
stavební řízení

Provozovatel

Dokumentace
skutečného provedení

Obrázek 5-11: Zjednodušené schéma příkladu federativního přístupu k BIM.
Zdroj: vlastní zpracování.

Obrázek 5-12 znázorňuje zdánlivě kompromisní řešení předchozích dvou
příkladů. Ve skutečnosti se však v současných tržních podmínkách jedná o
řešení optimální nejen z hlediska efektivity práce s daty, ale také z hlediska
uplatnitelnosti metod BIM. Přístup nevylučuje ani využití federativního
modelu. Stěžejní je však objednatelem a dalšími účastníky výstavbového
projektu definovaný vývoj požadovaných informací na výstupy z modelů.
Informace jsou exportovány ve standardizované podobě z modelů, které
Zejména v projektech menšího rozsahu.
Tato varianta není v praxi ojedinělá, vesměs je ale obtížně dosažitelná například pro
veřejné zakázky. Naopak v tomto případně je snazší realizovat v projektech menšího
rozsahu.
58
59

37

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Petr Matějka
Disertační práce

Rizika související s implementací BIM

nejsou nijak limitovány, a z otevřeného formátu jsou následně
v požadované míře importovány dle potřeby jednotlivých účastníků
výstavbového projektu. Distribuovaný přístup k BIM je také v souladu
s iniciativou OpenBIM [33], která prosazuje otevřený přístup k informacím,
komunikaci a spolupráci [34].
Architekt

Zhotovitel

Model
architekta

Studie

Model
zhotovitele

Projektová
dokumentace

DSPS

Data

Model
projektanta

Model FM

Projektant

Facility manager

Investor
Obrázek 5-12: Zjednodušené schéma příklad distribuovaného přístupu k BIM.
Zdroj: vlastní zpracování.

Na obecné úrovni lze z hlediska dodavatelských systémů využít BIM jako
metodu ve všech dodavatelských systémech. Některé dodavatelské
systémy jsou pro implementaci BIM vhodnější než jiné. Existuje však
dodavatelský systém, který lze z hlediska BIM považovat za optimální. Jedná
se o integrovanou dodávku projektů (IPD). IPD je moderní dodavatelský
systém, kdy objednatel, projektant a dodavatel vstoupí do jednoho
vzájemného smluvního vztahu s jasně definovanými cíli a způsoby
spolupráce [35]. Smluvní ujednání se zabývá i řízením rizik, času a nákladů
[11, s. 96]. Jedním z důsledků takového dodavatelského systému je efektivní
komunikace v raných fázích výstavbového projektu (viz obrázek 5-13).
McLeamyho křivka původně vznikla jako argument pro používání IPD, dnes
je velmi často vnímána také ve spojení s BIM [16, s. 5]. Dodavatelský systém
IPD spadá pod souhrnný proces navrhování a realizace výstavbových
projektů, kterým je Integrated design [28, s. 129]. Praxe ukazuje, že
výstavbové projekty je možné tímto způsobem úspěšně realizovat [8, s. 431]
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[2, s. 92-93] [28, s. 140-156]. IPD je za funkční model projektového
managementu považována od roku 1990 [6, s. 63], nicméně až s nástupem
BIM bylo IPD rozšířeno o pokročilé kolaborativní metody. Souvislost mezi
BIM a IPD je zásadní. Když AIA začlenila BIM do svých pracovních postupů,
popisovala vliv BIM a IPD na stavební průmysl následovně [6, s. 62]:
„(IPD) Radikálně transformuje způsob, jak jsou projekty navrhovány,
komunikovány a výstavbové projekty realizovány. BIM není jen elektronický
formát pro přenos dokumentů. Významně zvyšuje schopnost práce s daty a
informacemi bezprecedentním způsobem v interoperabilním formátu.“ [36]

Obrázek 5-13: Distribuce úsilí typického a preferovaného přístupu ve vztahu k změnám
projektu napříč fázemi tvorby projektu (MacLeamyho křivka).
Zdroj: vlastní zpracování s využitím [37] a [38].

Ačkoliv informační modelování ze své podstaty přesahuje klasické členění
životního cyklu výstavbového projektu (viz kapitola 5.1), je zřejmé, že se
nejedná o revoluci celého stavebního průmyslu, ale pouze jeho některých
částí. BIM je významným souborem nástrojů a procesů, které však navazují
na nástroje a procesy existující. Snahy o členění BIM z hlediska životního
cyklu výstavbového projektu tak v současnosti vyplývají ze standardního
životního cyklu výstavbových projektů v závislosti na použitém
dodavatelském systému. Významný posun v tomto ohledu pak znamená
využití IPD, která by měla umožnit posunout se nad standardní zažité
struktury a zapojit účastníky výstavbového projektu nezávisle na jeho
fázích.
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BIM lze chápat jako metodiku realizace výstavbových projektů. Jak však
vyplývá z kapitoly 5.1, definice takové metodiky není zcela jasná a existuje
množství pojmů, které by problematiku, která je dnes zahrnována pod BIM,
vystihovaly lépe. Teprve komplexní adopce BIM v praxi ukáže, jak bude BIM
vnímáno v budoucnosti. Nehledě na ontologii BIM je však metodický
význam BIM velmi důležitý. Je smysluplné ho zohledňovat nejen při
implementaci BIM na trhu, ale obecně jako nedílnou součást budoucnosti
stavebního průmyslu. Pro implementaci BIM do podniku nebo do
výstavbových projektů je ale důležité vnímat BIM také jako soubor metod.

5.3. BIM jako metoda
Ačkoliv je metodická stránka BIM pro budoucnost stavebního průmyslu
zásadní, je třeba chápat BIM zejména jako soubor metod [11, s. 11],
umožňující realizaci procesů a využívání nástrojů za účelem dosažení
požadovaných cílů.
Metody BIM lze dělit do dvou základních kategorií na nástroje a procesy.
Neexistuje zdroj, který by jasně vyjmenoval všechny možné nástroje BIM.
Barnes a Davies uvádějí, že seznam aplikací BIM lze považovat za nekonečný
[11, s. 44]. Tomu je tak zejména ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je
skutečnost, že BIM není jednoznačně definováno (jak bylo ukázáno
v kapitole 5.1) a názory na to, jaké nástroje a procesy pod BIM spadají se tedy
různí. Tím druhým důvodem je rychlý vývoj nástrojů BIM, a s nimi
souvisejícími procesy. BIM zaznamenalo v novém tisíciletí z hlediska
používaných nástrojů a procesů rapidní vývoj, srovnatelný s příchodem a
rozvojem CAD [11, s. 5-8]. Například verze softwarových nástrojů jsou
pravidelně aktualizovány, někdy i vícekrát za rok. Aktualizace totiž
znamenají nejen opravu chyb, ale také nové funkcionality. Ty přináší také
neustále vznikající nové nástroje, které se na trhu objevují. Dalším takovým
příkladem může být nástup SMART technologií60 a jejich vliv na realizaci
výstavbových projektů.
Kapitola se zaměřuje na zavedení a vysvětlení rámcové kategorizace a
terminologie metod BIM. Vzhledem k neustále se rozšiřujícím seznamům
nástrojů a procesů BIM je jejich kategorizace značně komplikovaná a musí
být obecná, aby i nově vzniklé nástroje a procesy bylo možné zatřídit.
Kategorizace vyplývá z ověřitelné rešerše nástrojů a procesů, které lze za
BIM v kontextu kapitoly 5.1 považovat. Namátkově se nástrojům a
procesům věnuje téměř každá literatura. Na rešerši založený ucelený soupis
však uvádí pouze Sanchez a Joske [39, s. 207-296], kteří ovšem nerozlišují
60

Například současný trend budování SMART cities nebo fenomén Industry 4.0.
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metody BIM dle nástrojů a procesů a kategorizace je v jejich podání je pro
potřeby další aplikace neúplná61.
V rámci výzkumu byly definovány kategorie nástrojů a procesů BIM. Příklady
nástrojů a procesů jsou uvedeny a zatříděny do definovaných kategorií.
Problematika nástrojů a procesů je navíc úzce spjatá s přínosy BIM
(viz obrázek 5-14), kterým se věnuje kapitola 5.5, a zejména s lidmi, kteří
jsou klíčovou komponentou celého systému [30, s. 6].

Metody (Nástroje, Procesy)

Přínosy

Obrázek 5-14: Vztah metod, nástrojů, procesů a přínosů BIM.
Zdroj: vlastní zpracování.

Úplný seznam existujících nástrojů a procesů BIM vytvořit nelze. Je ovšem
možné demonstrovat a ověřit, že existují rozlišitelné metody BIM,
sestávající z nástrojů BIM a procesů BIM, které lze implementovat, a že
existující nástroje a procesy BIM lze kategorizovat.

5.3.1. Nástroje a procesy BIM
Za významné zástupce nástrojů BIM lze považovat zejména softwarové
nástroje a zařízení. Jednotlivé zástupce těchto skupin lze dělit a je mezi nimi
možné identifikovat různé vazby. Pro nástroje na obecné úrovni platí, že je
lze sdružovat do skupin, v závislosti na jejich kompatibilitě. Takové skupiny
tvoří platformy. Platformy mohou zastřešovat například portfolio některého
z dodavatelů softwarových nástrojů62, ale mohou také být na dodavateli
nezávislé63. V běžné praxi dochází k práci s větším množstvím nástrojů a
jednou či více platformami64. Vzniká tak komplexní systém, který lze nazvat
prostředím (příklad obecných vztahů viz obrázek 5-15). Vztah mezi
nástrojem, platformou a prostředím popisuje velmi dobře např. Eastman [8,
s. 70-71] nebo Barnes a Davies [11, s. 44-49]. Je třeba si uvědomit, že vztahy
mezi nástrojem, platformou a prostředím nemusí být ve všech případech

Prvky dělí pouze na základní přímo spojené s BIM a vedlejší, které jsou aktuálně používané
a spolu s BIM pouze přináší významnou přidanou hodnotu.
62
Jedná se například o Autodesk, Graphisoft a další platformy společnosti Nemetschek
Group, Tekla, Bentley apod.
63
Například iniciativa OpenBIM, zastřešená aliancí buildingSMART.
64
V případě většího množství platforem je třeba zajistit potřebnou kompatibilitu.
61
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zcela jasné, zejména vztah mezi nástrojem a platformou může být fuzzy 65.
V některých případech nástroj může zčásti nebo úplně fungovat na více než
jedné platformě.

Nemetechek Allplan
(P3)

Autodesk (P1)
Revit (N1)

Navis (N2)

Allplan (N6)
Solibri (N5)

Trimble (P2)

Graphisoft ArchiCAD
(P4)

Tekla (N3)
BIMSight

ArchiCAD

Prostředí 1
Prostředí 2
Obrázek 5-15: Příklady vztahů nástrojů (NX), platforem (PX) a prostředí.
Zdroj: vlastní zpracování.

V případě nástrojů, platforem a prostředí existují odlišné přístupy, jak se
s problematikou praktické aplikace BIM vypořádat. Každý z těchto přístupů
reaguje na různé potřeby výstavbového projektu různými způsoby, které
v důsledku ústí v různá rizika. Ke každému projektu, podniku a trhu je třeba
přistupovat individuálně a analyzovat v kontextu použití nástrojů relevantní
potřeby. Konkrétně je například rozdíl v tom, zda je implementován jediný
nástroj za účelem detekce kolizí v projektu, nebo komplexní prostředí
množství nástrojů na tvorbu modelů a práci s nimi do podnikového
prostředí napříč několika různými platformami.
Člověk může disponovat skvělými nástroji, ale pokud je nedokáže správně
použít, nejsou mu příliš platné. Stejně je tomu i v případě BIM, a to ať už je
vnímáno jako nástroj, produkt nebo komplexní metodika ve výstavbových
projektech. Vzhledem k rozmanitosti BIM je však jeho procesní stránka
obtížně uchopitelná. Při bohaté šále nástrojů a způsobů jejich použití a při
rozmanitosti charakteru výstavbových projektů nebo při specifičnosti
jednotlivých trhů nelze vytvořit jasný seznam procesů, které jsou s BIM

Jedná se například o nástroj pro prohlížení modelů, který spadá pod jednu platformu, ale
je schopný zobrazit i modely jiné platformy, a to buď v plné funkčnosti, nebo s určitými
omezeními, jako například nemožnost do modelu vkládat další informace apod.
65
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spojeny. Důležité je však vědět, že stejně jako i v případě jiných moderních
technologií, je procesní stránka BIM klíčová.

5.3.2. Kategorizace nástrojů a procesů BIM
Přestože nelze jednoznačně vytvořit seznam nástrojů a procesů BIM 66, lze
uvést alespoň klíčové oblasti jejich kategorizace, kterými jsou:








softwarové nástroje,
zařízení,
interoperabilita a standardizace,
kolaborace,
kvalifikace,
smluvní zajištění a trh,
pracovní postupy67.

Softwarové nástroje
Podkapitola se zabývá softwarovými nástroji. Ty jsou zastoupeny zejména
nástroji, které umožňují vytvářet model nebo pracovat s ním či obecně
s informační databází. Softwarové nástroje lze sdružovat do skupin
v závislosti na jejich kompatibilitě a vytvářet platformy.
Softwarové nástroje BIM jsou velmi často ne zcela správně řazeny mezi CAD
aplikace68. Modely jsou v CAD reprezentovány 3D zobrazením geometrie
navrhovaného objektu. Jak bylo vysvětleno v kapitole 5.1, BIM pracuje nejen
s geometrickými informacemi o stavbě, ale i s dalšími informacemi, jako
jsou například funkční charakteristiky jednotlivých objektů, finanční a
časová data, vztahy mezi jednotlivými objekty apod. BIM tedy spíše než
s modelem, pracuje ve skutečnosti s databází informací. Ty je pak možné
zobrazovat různými způsoby, mimo jiné také právě formou 3D modelu.
Softwarové 3D modelování je tedy pouze jednou ze složek BIM. V případě
softwarových nástrojů BIM se jedná spíše o nástupce zastaralejších CAD
softwarových nástrojů. Existující softwarové nástroje lze dělit dle použití na:





nástroje pro tvorbu modelu,
nástroje pro analýzu modelu,
nástroje pro výrobu,
nástroje stavebního managementu,

To potvrzuje i rozsáhla rešerše literatury, kde se autoři zaměřují jen na konkrétní metody
a nesnaží se o jejich kompletní vyjmenovávání.
67
V zahraniční literatuře často uváděných většinou jako workflows.
68
Týká se zejména nástrojů pro tvorbu modelů.
66
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nástroje pro kalkulace a rozpočtování,
nástroje pro časové plánování a tvorbu harmonogramů,
nástroje pro kolaboraci (IPC),
nástroje vizualizace,
nástroje pro FM (CAFM systémy, CMMS),
nástroje pro práci s vybavením.

Existují i jiné pohledy na dělení BIM softwarových nástrojů. Například
Epstein dělí softwarové nástroje z hlediska způsobu jejich práce s daty na
[6, s. 105-107]:




BIM CAD nástroje,
nástroje pro analýzu a kontrolu,
middleware.

Zatímco BIM CAD nástroje slouží k tvorbě databáze a modelů, nástroje pro
analýzy a kontrolu následně s databázemi a modely pracují. Middleware je
kategorie softwarových nástrojů, které doplňují funkcionalitu předchozích
kategorií v některém ohledu69. Různé kategorizace se navzájem nevylučují,
nicméně na příkladu dělení dle Epstein lze pozorovat neúplnost
kategorizace.
Problematikou vztahu CAD a BIM se zabývá například Eastman, který se
soustředí zejména na parametrizaci informačních modelů oproti CAD,
existenci vztahů mezi objekty modelu a propojení s dalšími informacemi [8,
s. 31-67]. Krygiel a Nies na problematiku pohlížejí zjednodušeně z hlediska
projektování udržitelných budov. Tvrdí, že „CAD výkresy jsou soustavou
ručně vytvořených výkresů, zatímco při využití BIM je stěžejním výstupem
model, schopný generovat projektovou dokumentaci, řezy, detaily apod.“
[17, s. 27, volný překlad]. Dle Barnese a Daviese je CAD technologie pro BIM
využívána jen sporadicky. Pracuje totiž pouze s explicitní geometrií,
založenou na souřadnicích jednotlivých entit, a skutečnost, že BIM pracuje
s objektově orientovaným 3D virtuálním modelem, považují za hlavní rozdíl
mezi BIM a CAD [11, s. 19]. Expresivnější je v tomto ohledu Kumar, který
charakterizuje CAD oproti BIM jako hloupé výkresy [31, s. 24] a jako klíčovou
uvádí existenci objektově orientovaného parametrického modelování [31, s.
25] a fakt, že zatímco CAD nástroje pracují s daty, BIM nástroje pracují
s informacemi [31, s. 27]. Z hlediska projektanta je v rozlišování terminologie

Může se jednat například o vytvoření kolaborativního prostředí, nástroj pro export a
import dat pro zajištění interoperability apod. Pomáhají tak vytvořit funkční BIM prostředí,
přestože nejsou využívány pro tvorbu ani práci s modely.
69

44

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Petr Matějka
Disertační práce

Rizika související s implementací BIM

CAD důsledný Crotty, který uvádí, že kromě CAD existují ještě upřesňující
skupiny nástrojů, jakými je například CADD70 nebo CAD/CAM71 [2, s. 61].
Lze říci, že CAD nástroje mohou být zároveň i BIM nástroji a naopak, ale
nemusí platit, že pokud je nástroj BIM, musí se jednat zároveň i o CAD a
naopak (viz obrázek 5-16). Kumar pro srovnání CAD a BIM používá pojmu
Model-based Design (MBD) jako matematické a vizuální metody pro
určování problémů, spojených s navrhováním komplexních systémů [31, s.
13], když BIM přirovnává právě k metodám MBD.

VDC

CADD

BIM

CAD
CAD/CAM

CAM
Obrázek 5-16: Vztah VDC nástrojů CAD, CADD, CAD/CAM, CAM a BIM.
Zdroj: vlastní zpracování.

Vzhledem k roztříštěnosti trhu, nedostatečné standardizaci, neustálému
vývoji nových nástrojů a konkurenčnímu boji jednotlivých dodavatelů je
významným tématem BIM softwarových nástrojů jejich kompatibilita.
Softwarové nástroje umožňují export a import dat v různých formátech,
v rámci jednotných platforem ale také umožňují pracovat v režimu přímého
napojení na informační databázi. Je zřejmé, že práce v rámci jedné
platformy je výhodnější, nicméně ne vždy je možná, například z důvodů
funkčnosti nástrojů v rámci platformy nebo spolupráci s jinými účastníky
výstavbového projektu. V případě potřeby předávky dat je tak nutné využít
některý z datových formátů. Významným formátem v tomto ohledu je

CADD rozšiřuje CAD nástroje o další projektové informace, jako například kalkulace,
výkazy a další výstupy, související s projektem, zejména jsou-li součástí projektové
dokumentace.
71
CAD/CAM nástroje umožňují přenos CAD nebo lépe CADD dat z návrhového nástroje do
CAM nástrojů pro výrobu, například přímo do CNC stroje.
70
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formát IFC72, který obsahuje standardizované definice objektů a jistou míru
kompatibility mezi jednotlivými nástroji umožňuje.
Softwarové nástroje zaujímají v oblasti nástrojů BIM dominantní postavení.
To potvrzují i dostupné zdroje, které registrují reálné nebezpečí vnímání BIM
jako pouhého softwarového nástroje (viz kapitola 5.4).

Zařízení
Zařízení využitelných ve spojení s BIM je velké množství. Nejedná se přitom
většinou o technologie, vytvořené za účelem použití BIM, ale o již existující
nebo se rozvíjející technologie, které spolu s BIM přinášejí významnou
přidanou hodnotu. Podkapitola v krátkosti shrnuje ty nejpodstatnější z nich,
kterými jsou:







CNC stroje a 3D tisk,
GNSS řízené stavební stroje a další lokalizační technologie a zařízení,
laserový paprsek (skenování, asistovaný paprsek),
virtuální a rozšířená realita,
RFID technologie a štítky,
zobrazovací zařízení.

Využití CNC strojů není ve stavebním průmyslu nové. S příchodem BIM však
vnikla významná příležitost ve výměně dat mezi BIM modely a CNC stroji [9,
s. 208]. Jedná se zejména o výrobu statických dílců, TZB součástí,
prefabrikovaného betonu, unikátních prvků konstrukcí a dalších. Detaily
těchto prvků mohou být z modelu jednoduše exportovány přímo ve
formátu, který je možné načíst v CNC stroji, a to včetně označení, které je pak
možné využít pro následné řízení logistiky73. Za zvláštní formu CNC stroje lze
považovat 3D tiskárny [40], umožňující zejména tvorbu prototypů [12, s. 14],
modelů a ve výjimečných případech i konstrukčních objektů (například
jednoduchý dům v Číně [41] nebo první funkční most [42]).
Existence modelu umožňuje propojení s GIS modely a jejich následné
použití pro GNSS řízené stavební stroje, které umožňují kontrolu a
částečnou nebo úplnou automatizaci činnosti v průběhu realizace
výstavbového projektu.
Zejména při realizaci výstavbových projektů se dnes hojně využívá metod
laserového skenování. To v případě propojení s BIM modely a dalšími
technologiemi74 přináší možnosti kontroly probíhající výstavby v různých
Více informací na http://buildingsmart.org.
Doprava dílce na staveniště, řešení případného poškození, dodávka JIT apod.
74
Zejména GNSS.
72
73
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fázích75 výstavbového projektu nebo rychlý sběr dat pro tvorbu a populaci
modelu. Laserových technologií se používá nejen při měření (například [43]),
ale i při vytyčování jako zobrazovacího nástroje pro asistenci na základě BIM.
Využití lze nalézt i při pasportizaci budov [44]. S laserovým skenováním jsou
úzce spjaty softwarové nástroje pro práci s bodovými mračny. Velmi
podobnou technologií je také fotogrammetrie, umožňující získávat data o
projektu a následně je ve spojení s modelem používat pro analytickou
činnost. Právě tyto metody boří mýtus o tom, že BIM je určeno převážně pro
novostavby [12, s. 14], a významně usnadňuje použití BIM i pro rekonstrukce.
Poměrně novým, ale rychle se rozvíjejícím odvětvím BIM, je virtuální a
rozšířená realita. Hardin zmiňuje zvyšující se možnosti rozšířené a virtuální
reality zejména v marketingu [9, s. 115], především za účelem komunikace
projektu s laickou veřejností a klientem. Jejich možnosti jsou ale mnohem
širší - další využití se nabízí například při BOZP formou komunikace
bezpečnostních pravidel, asistence při činnostech představujících
bezpečnostní riziko, simulace vstupu na staveniště bez nutnosti fyzické
přítomnosti apod. [45, s. 35]. Příkladem využití zobrazovacích zařízení na
staveništi v kontextu BOZP a provozu stavby může být např. tzv. Field BIM
[45, s. 41-42]. Při propojení na datové připojení a systém lokalizace76 je
následně možné pracovat s modelem přímo na staveništi. Rozšířené reality
se využívá ve strojírenském průmyslu pro asistovanou výrobu 77. Takové
využití je však ve stavebním průmyslu prozatím spíše otázkou vědeckovýzkumné činnosti. Reálné je však nasazení virtuální a rozšířené reality jako
školícího nástroje. Pro úspěšnou aplikaci rozšířené reality v terénu je však
nutné zajistit i patřičné nástroje lokalizace.
Spolu s modely lze využívat také technologie značení objektů, v dnešní
době zejména s pomocí RFID. Tento přístup lze aplikovat při řízení logistiky
při realizaci stavby. Propojení reálných objektů na jejich reprezentující
objekty v modelu lze následně využít i v provozní fázi výstavbového
projektu v CMMS a CAFM systémech. Mikročipy lze nahradit levnějšími QR a
čárovými kódy. Využití mikročipů má vysoký potenciál také při řízení BOZP
[45, s. 47] jako nástroj lokalizace osob a dalších objektů na staveništi.

Pro dodavatele znamená laserové skenování například kontrolu probíhající výstavby, pro
objednatele kontrolu předávky apod.
76
Např. GPS, který má ovšem nevýhodu, spočívající v nutnosti připojení na navigační
družice, což dělá systém obtížně použitelný v podzemních stavbách apod. Často jsou tedy
využívány některé lokální metody zaměřování polohy.
77
Nástroj rozšířené reality pomáhá pracovníkovi například při sestavování konstrukcí
formou návodu promítaného na reálné prostředí.
75
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Důležitým vybavením BIM jsou také moderní zobrazovací zařízení jako
tablety, uzpůsobené použití v náročnějších podmínkách na staveništi,
chytré dotykové obrazovky a další zobrazovací zařízení, použitelná zejména
ve fázi realizace výstavbových projektů.

Interoperabilita a standardizace
Pro zjištění správného fungování použitých nástrojů je třeba vytvořit takové
prostředí BIM, které umožňuje interakci mezi jednotlivými nástroji. Většinou
se jedná o konsensuální mechanismus výměny dat a s nimi spojených
zodpovědností [46, s. 84]. Zároveň je třeba zajistit dostatečně kvalifikovanou
pracovní sílu, která bude schopna v takto nastaveném prostředí pracovat.
Vzhledem k tomu, že softwarové nástroje lze považovat za hlavní skupinu
nástrojů BIM, vytváření prostředí BIM často vyplývá z portfolia použitých
softwarových nástrojů a dotčených platforem.
Pro zajištění interoperability mezi použitými softwarovými nástroji je třeba
vytvořit BIM prostředí (viz kapitola 5.3.1) a zvolit vhodné BIM platformy.
Součástí tvorby prostředí musí být i tvorba protokolů pro výměnu informací
[2, s. 101-103] a nastavení Common data environment (CDE)78. Reddy
vyzdvihuje, že důraz na interoperabilitu a práci s informacemi je v BIM velmi
důležitý [15, s. 42]. Velmi důležité je také zajištění potřebné kvalifikace
pracovníků, kteří budou v rámci BIM prostředí pracovat.
Po softwarové stránce je interoperabilita zajištěna buď přímým propojením
používaných nástrojů, nebo formou výměnných formátů. Výměnné formáty
mohou mít buď charakter exportu informací modelu (např. COBie79 nebo
gbXML), nebo se může jednat o některý z nativních formátů80 používaných
nástrojů. Nejde však o dvě zcela oddělené množiny výměnných formátů.
Existují případy, kdy jsou z modelu extrahovány pouze požadované
informace, například za účelem zajištění požadované standardizace,
nicméně exportovaný formát je aktivní, tedy změny v něm se promítnou
zpět do modelu. Jedná se tak spíš o rozvětvení modelu za účelem zajištění
kompatibility než přímo o export. Množství formátů může plnit funkce
rozšíření modelu i pouhého exportu, v závislosti na nastaveném BIM
prostředí. Na výměnné formáty lze pohlížet také jako na produkt BIM (viz
Jedná se o součást BIM prostředí, která se věnuje výměně dat.
COBie vzniknul ve Spojených státech jako armádní formát pro sdílení informací o
budovách [11, s. 32].
80
Například nativní formát nástroje Autodesk Revit lze v rámci jedné platformy načítat i
v jiných nástrojích a zajišťovat tak tzv. aktivní propojení mezi nástroji, zajišťující že
využívané informace jsou vždy aktuální. Oproti tomu formát IFC může být využit pro stejné
účely, ale oproti nativnímu formátu může být ztrátový.
78
79

48

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Petr Matějka
Disertační práce

Rizika související s implementací BIM

kapitola 5.4). Významným výměnným formátem v oblasti BIM je zejména
formát IFC iniciativy OpenBIM81, který aspiruje na funkci propojení
existujících nástrojů v jedné platformě82. IFC lze de facto považovat za
standard [6, s. 83]. Shepherd zmiňuje čtyři základní způsoby sdílení dat
v rámci kolaborativního prostředí z pohledu tvorby modelu. Jsou jimi [13, s.
108-109]:





probíhající práce (work-in-progress),
sdílené informace v rámci projektového týmu,
zveřejněné informace83,
informace k archivaci.

Ne vždy jsou však metody interoperability na takové úrovni, aby bylo možné
sdílet data s využitím otevřených překladačů skrze jednu společnou
databázi (viz obrázek 5-17), jako je to například v případě IFC.

TZB
Rozpočet
...

Databáze

Harmonogram
Statika
Obrázek 5-17: Příklad datové komunikace s využitím otevřeného překladače.
Zdroj: vlastní zpracování s využitím [6, s. 84].

Pokud nejsou otevřené překladače z nějakého důvodu vhodné, je nutné
využít vlastních překladačů, které komunikaci mezi platformami zajistí (viz
obrázek 5-18). Vzniká tak požadavek na existenci možnosti exportu a
importu napříč všemi nástroji v BIM prostředí pro zajištění nutné výměny
dat.

Iniciativa OpenBIM vznikla pod hlavičkou společnosti buildingSMART s cílem poskytnout
standardizaci
BIM
jako
otevřené
řešení,
více
viz
http://buildingsmart.org/standards/technical-vision/.
82
Takové propojení má bohužel i svá negativa. Z principu věci je společná platforma oproti
nativním platformám ztrátová.
83
Informace schválené objednatelem.
81
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TZB
Rozpočet
...

Harmonogram
Statika
Obrázek 5-18: Příklad datové komunikace s využitím vlastních překladačů.
Zdroj: vlastní zpracování s využitím [6, s. 85].

Schéma datové komunikace může být také hybridní (viz obrázek 5-19).
Rozpočet

TZB
...

Databáze
Statika

Harmonogram
Obrázek 5-19: Příklad hybridní datové komunikace s využitím otevřeného a vlastních
překladačů.
Zdroj: vlastní zpracování.

Zajištění interoperability je v praxi významným tématem implementace
BIM. Velká Británie například převzala formát COBie a začlenila ho do svých
právních požadavků a jiných předpisů tak, aby splňoval požadavky na
datové prostředí pro správu budov ve veřejném sektoru. Dále definovala
standardy a procesy využití COBie k vykazování informací v průběhu celého
životního cyklu výstavbového projektu [11, s. 32].
BIM Execution Plan (BEP)84 je významným dokumentem, reprezentujícím
interoperabilitu. Má zásadní vliv na řízení rizik, spojených s realizací BIM
výstavbového projektu [11, s. 60] a bývá přílohou základních smluvních
BEP nemá aktuálně oficiální překlad a jeho ukotvení v právních požadavcích a jiných
předpisech prozatím neexistuje. Odborná rada pro BIM BEP volně překládá jako Plán
informačního modelování, nicméně český termín se prozatím neujal [19, s. 61].
84
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ujednání [9, s. 75]. Tvorba BEP je jednou z hlavních náplní profese BIM
manažera, který je za obsah BEP zodpovědný85. Součástí BEP je i specifikace
tzv. Level of Development 86 nebo Level of Definition87 (LOD), které jsou pro
zajištění interoperability klíčové. Konkrétní obsah BEP by měl vyplývat ze
smluvních podmínek mezi zúčastněnými stranami a z platných standardů.
Příklady obsahu BEP lze nalézt v odborné literatuře (např. [47], [11, s. 60-66],
[9, s. 75-88], [9, s. 352-354], [48, s. 125-128] nebo [13, s. 22-33]). Na úrovni
velkých podniků činných ve výstavbě vznikají interní standardy 88 a
komplexně se problematikou zabývají i existující zahraniční standardy,
například PAS 1192 rozlišuje množství dalších dokumentů, tvořících BIM
prostředí [49, s. 20]. V životním cyklu výstavbového projektu se rozlišuje BEP
z hlediska časového rozlišení životního cyklu výstavbového projektu. Z
pozice objednatele se často jedná o tzv. EIR 89 nebo Pre-contract BEP90. Tyto
dokumenty slouží jako podklad pro výběr zhotovitele a BEP na ně navazuje,
případě je ještě doplněn tzv. Post-contract BEP. BEP bývá někdy také
označován jako BIM PEP91 [31, s. 70]. Holzer udává i další strategické
dokumenty, jako je například BIM Placemat92 [48, s. 128-129], BIM Capability
Statement93, [48, s. 130-131] nebo BIM Request Form94 [48, s. 136-138]. Žádný
z dokumentů však zejména při implementaci BIM nemá takový význam, jako
právě BEP, nebo se příslušná terminologie neujala. Tvorba BEP a EIR je ve
stavebním podniku často podložena interním strategickým dokumentem,
který se většinou nazývá BIM protokol95 nebo BIM standard96. BEP bývá také
často doplněn dalšími přílohami, upřesňujícími specifikaci pro různé oblasti
výstavbového projektu97.
V závislosti na smluvním ujednání.
Používá se v normách NBIM-US a obsahuje kategorie stupňů vyspělosti modelu
v závislosti na jeho míře detailu vykreslení a obsažených informací [44, s. 15].
87
Používá se v normách PAS 1192 a skládá se ze dvou různých parametrů, kterými je Level
of Detail (LOD), definující míru podrobnosti geometrické reprezentace, a Level of
Information (LOI), specifikující strukturu ostatních informací [44, s. 15].
88
V zahraničí je tato situace běžná, v ČR je v tomto ohledu na vysoké úrovni společnost
Skanska a.s. [108].
89
V případě britských standardů.
90
V případě standardů Spojených států amerických.
91
BIM project execution plan.
92
Interní dokument, zaměřující se na informovanost zaměstnanců.
93
Dokument směřovaný k veřejnosti jako informace o schopnostech podniku realizovat
BIM.
94
Formulář, sloužící k rozšiřování BIM knihovny objektů.
95
Zejména v případě dodavatele stavby nebo projektové dokumentace.
96
Zejména v případě provozovatele stavby.
97
Může se jednat například o tzv. LOD matici, upřesňující míru detailu modelu v různých
fázích výstavbového projektu [108, 47] nebo o specifikace výměny dat nebo požadovaných
informací pro různé účastníky výstavbového projektu [109].
85
86
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Crotty uvádí interoperabilitu jako jednu z klíčových oblastí implementace
BIM [2, s. 97-101]. Jakmile je požadovaná interoperabilita zajištěna, je možné
využívat výhody, které existence informačního modelu přináší. To potvrzuje
i Deutsch, když dodává, že zajištění interoperability naráží zejména na
nutnost překlenout pomyslnou propast mezi tradičním přístupem
k realizaci projektů, vycházejících z tvorby projektové dokumentace, a
informačním vícerozměrným modelováním [28, s. 95]. Než k tomu dojde,
interoperabilita bude podporována centralizovanými systémy správy
dokumentů [39, s. 217].
Interoperabilita zasahuje také mimo procesy, které se jednoznačně vztahují
k BIM. Za příklad lze uvést úzký vztah GIS a BIM [16, s. 65], kdy dochází
k přenosu zejména prostorových dat, popisující zemní těleso z GIS do BIM
nástrojů, které pak následně s tělesem pracují.

Kolaborace
Kolaboraci lze definovat jako souhrn procesů komunikace, spolupráce a
koordinace [50], přestože definice může být výrazně obšírnější [15, s. 23].
Tyto procesy tvoří tzv. kolaborativní98 systém. Procesy kolaborativního
systému naráží na velké množství překážek, v závislosti na typu
výstavbového projektu99. BIM na tyto nedostatky reaguje tvorbou nových
pracovních postupů s využitím dostupných nástrojů a databázové struktury
informačních modelů.
Příklad uvádí například Krygiel a Nies z pohledu projektování udržitelné
výstavby. Zmiňují vliv BIM na pracovní postup a vztah účastníků
výstavbového projektu ve fázi návrhu projektu. Uvádějí přechod od
tradičních rolí projektanta Navrhni–Postav k integrovaným rolím
Naslouchej–Zkoumej–Navrhni–Postav–Provozuj–Pouč se [17, s. 46].
Podobně se ke kolaboraci vyjadřuje i Lévy, který ji ve smyslu BIM prostředí
spolu s koordinací [16, s. 264-266] považuje za stěžejní metodickou složku
BIM [16, s. 249]. Dalším příkladem může být přechod od standardní výměny
informací s využitím dokumentů k výměně informací s využitím datového
prostředí za účelem zvýšení efektivity souvisejících procesů. Barnes a
Davies uvádějí, že bez využití metod kolaborace lze BIM považovat pouze za
Česká mluvnice preferuje výraz kolaborační. V oblasti IT je však pojem kolaborativní
přesnější, protože je blíže anglickému přepisu a zároveň neevokuje spojení s historickým
významem tohoto pojmu.
99
Komunikační překážkou může být například dostupnost osob, které je třeba kontaktovat.
Překážkou spolupráce může být například jazyková bariéra. Překážkou koordinace může
být například distribuovaný přístup při tvorbě projektové dokumentace a s ním související
zmatky při předávání informací.
98

52

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Petr Matějka
Disertační práce

Rizika související s implementací BIM

pokročilou formu CAD [11, s. 85]. Epstein zmiňuje, že BIM v podstatě vytvořilo
nový kolaborativní standard [6, s. 61]. Při využití BIM je například nutné
nastavit příslušné komunikační protokoly [6, s. 63], definovat výstupy [6, s.
64] a zajistit sdílení a uložení dat [6, s. 65]. To vše při dodržení nastavených
standardů [6, s. 67]. Toto tvrzení podporuje i Deutsch, který ho dává do
kontextu s dostupnými metodami interoperability. Ty odstraňují
technologické překážky komunikace a pro kolaboraci vytvářejí prostor [28,
s. 106]. Odborná rada pro BIM zmiňuje koordinaci lidských zdrojů jako jeden
z nejdůležitějších procesů BIM [19, s. 14].

Kvalifikace
Implementace BIM do výstavbového projektu vyžaduje alokaci lidských
zdrojů. Dochází přitom ke zvýšení kvalifikace pracovníků tak, aby zvládli
nový způsob práce a ovládali nové nástroje, přičemž jejich zařazení zůstane
stejné. Zároveň však může vznikat nové zařazení, tedy vznik nových profesí,
které s BIM přímo souvisí. Jedná se obecně o tyto profese:







BIM manažer / koordinátor, jehož povinností je řízení BIM v rámci BIM
týmu a tvorba prostředí100,
BIM facilitator, jehož povinností je spolupracovat s ostatními účastníky
výstavbového projektu a koordinovat BIM101,
BIM modelář, který tvoří a pracuje s modely,
BIM konzultant, který se specializuje na asistenci v oblasti BIM102,
BIM technik (specialista), který zajišťuje technické a procesní zázemí BIM,
BIM analytik, který využívá modely k další činnosti.

Eastman zmiňuje vznik nových profesí jako BIM manažer, BIM podpora nebo
BIM specialista, zaměřených na BIM, jako jeden z budoucích trendů vývoje
BIM. Toto tvrzení snadno dokládá množství nabídek zaměstnání na tyto
pozice [8, s. 355].

Definice povinností BIM manažera, stejně jako rozlišení BIM manažera a BIM koordinátora
je velmi zajímavým a v praxi živým tématem. Není cílem této práce se problematikou
zabývat hlouběji. Funkce BIM manažera s sebou většinou nese i povinnosti BIM
koordinátora. Zatímco role BIM manažera většinou obnáší zodpovědnost za relevantní
aktivity, BIM koordinátor je výkonnou profesí se zodpovědností za konkrétní procesní
zajištění BIM ve výstavbovém projektu vůči BIM manažerovi.
101
Pozice je třeba zejména u výstavbových projektů většího rozsahu.
102
Může se jednat například o externího specialistu, školícího softwarový nástroj, nebo
odborníka na určitou oblast BIM, se kterým je možné v případě potřeby téma konzultovat.
100
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Zmíněné pracovní pozice nejsou nikde jasně definovány 103 a tvoří jen
rámcový systém, usnadňující implementaci a realizaci BIM ve výstavbovém
projektu, v podniku nebo na trhu. Praxe a dostupné zdroje zmiňují i další
profese, které jsou často velmi podobné. Vzhledem k probíhající
implementaci BIM v celém světě a rychlému rozvoji odvětví se náplně
jednotlivých stejně pojmenovaných profesí mohou odlišovat a vzájemně
překrývat. Například Race uvádí klíčové BIM profese takto [14, s. 99-101]:








BIM vedoucí104,
BIM manažer,
BIM oblastní manažer105,
BIM autor nebo také BIM modeller,
BIM technik,
BIM podpora,
BIM HR manažer.

Tabulka 5-3: Průnik činností profesí BIM.

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

X

o

o

X

o

BIM HR manažer

BIM analytik

BIM specialista

BIM technik

o
o

o
X
X
o

o
o

BIM podpora

o
o
o
X

BIM konzultant

X
X
o
X

BIM modelář

BIM oblastní manažer

X
X
X
o

BIM autor

BIM koordinátor

o
o
X
o

BIM facilitator

BIM manažer

Tvorba BEP
Tvorba EIR/Pre-BEP
Řízení BIM
Koordinace BIM
Tvorba modelů
Úprava modelů
Čtení dat z modelů
Práce s daty v modelech
Asistence s BIM
Školení BIM
Specializace na profese
Procesní tvorba zázemí
Tvorba technického zázemí
Management lidských zdrojů

BIM vedoucí

Zdroj: vlastní zpracování.

X
X
o
o

X
o
o

o

o
o
o

o
X
X

X
X
o
o
X

X
X

o
X
o
X
o
X

X významná náplň činnosti
o okrajová náplň činnosti

S výjimkou BIM manažera / koordinátora, na kterého se často odkazují strategické
dokumenty, které se BIM zabývají.
104
BIM Director je zodpovědný za strategické řízení BIM z dlouhodobého hlediska.
105
Potřeba manažera-specialisty může být třeba v závislosti na typu výstavbového
projektu. Může se jednat například o TZB specialistu.
103
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Nejdůležitější profesí spojenou s BIM je BIM manažer. Je doslova hlavním
architektem BIM jako metodiky. Většina přínosů BIM souvisí přímo s jeho
činností, která přímo souvisí s tvorbou BEP a následného nastavení a
kontroly procesů v souladu s ním. Zatímco u ostatních BIM profesí se může
jednat pouze o změnu existujících pracovních náplní, role BIM manažera je
při implementaci BIM nově vznikající. Rolí BIM manažera, který je v kontextu
BIM vnímán jako nejdůležitější106 nově vzniklou profesí, se blíže zabývá řada
publikací (například [6, s. 29-39] nebo [19, s. 56-59]). Deutsch [28, s. 67-69],
ho vnímá jako klíčovou profesi adopce BIM, což potvrzují i případové studie
[28, s. 69-87] a další autoři, jako například Holzer [48, s. 1], který také
zdůrazňuje roztříštěnost definice profese BIM manažera [48, s. 6] a výrazné
mezery v povědomí praxe o náplni práce této profese [48, s. 8].
Je zřejmé, že BIM přináší vznik nových profesí (viz tabulka 5-3) a nutnost
zajištění potřebné kvalifikace profesí stávajících. To potvrzuje i Eastman,
když zmiňuje poptávku po kvalifikovaných pracovnících jako jeden
z hlavních aspektů vývoje BIM v budoucnosti [8, s. 355]. Vhodná alokace a
využití lidských zdrojů je stěžejní pro úspěšnou realizaci BIM výstavbových
projektů. Potřebná kvalifikace se navíc značně liší od současných požadavků
– větší důraz je kladen zejména na kolaborativní schopnosti107 a technické
znalosti. Kvalifikace pracovníků významně ovlivňuje metodickou stránku
BIM ve vazbě na ostatní metody BIM, zejména na kolaboraci.

Smluvní zajištění a trh
Ve smluvní oblasti naráží BIM na zastaralé dodavatelské systémy, které
nedokáží dostatečně využít nástrojů a dalších výhod, které BIM přináší.
Tradiční dodavatelské systémy jako Design-Bid-Build, Design-Build108 nebo
Construction Management at Risk jsou stále nejrozšířenějšími
dodavatelskými systémy v celém světě [8, s. 4]. DBB většinou znamená pro
využití BIM největší výzvy [8, s. 9] [9, s. 50], podobně jako CM at Risk [9, s. 55].
DB naopak umožňuje využít zejména kolaborativních metod BIM včasným
zapojením dodavatele [8, s. 10] nebo subdodavatele [9, s. 60] do
výstavbového projektu a odstraněním tradičních bariér mezi některými
účastníky výstavbového projektu [11, s. 97]. Příležitosti přináší i

Toto vnímání je dáno zejména fází, kdy je BIM ve stavu postupné implementace a stále
není ve stavebním průmyslu zcela zažito. Role BIM manažera tak spočívá navíc právě
v implementaci BIM a lze předpokládat, že jak bude adopce BIM běžnější, bude se v očích
praxe zvyšovat i důležitost ostatních BIM profesí.
107
Například Kemp dokonce uvádí soupis potřebných kompetencí a chování, potřebných
pro fungování kolaborace ve výstavbových projektech [105].
108
V ČR se bohužel dodavatelský systém DB příliš neujal.
106
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dodavatelský systém GMP. Metody integrované kolaborace BIM lze ještě
lépe využít v moderních dodavatelských systémech jako je Design-BuildOperate nebo IPD [9, s. 62-63]. Crotty uvádí dodavatelské systémy jako jednu
z klíčových oblastí implementace BIM [2, s. 92-97]. Metodický rozdíl BIM
oproti tradičním přístupům spočívá zejména v tom, že zatímco tradiční
přístupy směřují spíše k izolaci smluvních stran, metody BIM umožňují jejich
vzájemnou integraci [14, s. 105].
Tlak na postupné zavádění a využívání BIM vede dokonce k tvorbě nových
sofistikovaných dodavatelských systémů a typů kontraktů [8, s. 354-355]. To
potvrzuje i UK Cabinet Office ve své strategii zavedení BIM. Zatímco pro BIM
maturity level 1 a BIM maturity level 2 uvádí, že nejsou třeba žádné zásadní
změny v právních předpisech Spojeného království, BIM maturity level 3
přináší významné smluvní, právní a pojišťovnické problémy [11, s. 90].
V souvislosti s nutností zavést BIM ve Velké Británii například vznikl
speciální Construction Industry Council BIM Protocol [51], který definuje
základní licenční podmínky a principy dodávky BIM a může být začleněn do
smluvních dohod [13, s. 98-99].
Ze smluvního hlediska má BIM dopady také na problematiku vlastnictví 109 a
autorských práv [2, s. 103] [19, s. 56]. S tím souvisí i nutnost řešit
zodpovědnost za správnost v modelech obsažených informací. Je třeba
řešit otázky, které bez použití BIM nebyly zcela relevantní. Právní vlastnické
problémy vznikají například při umístění modelů na centrální úložiště nebo
při předávání modelů třetím osobám [15, s. 42]. Tyto faktory mají následně
významný vliv na pojištění [2, s. 105].
Významnou roli hrají také tržní hlediska. V současnosti, kdy BIM zažívá rychlý
rozvoj, je jeho význam kromě technického také marketingový. BIM pro
objednatele znamená přidanou hodnotu a to i v případech, kdy si objednatel
není zcela jist, jaká hodnota z BIM skutečně vyplývá. Lze předpokládat, že
tento stav nebude trvalý. Z technického hlediska na trhu znamená BIM
konkurenční výhodu (dále viz kapitola 5.5, která se zabývá přínosy BIM),
které lze využívat. V dohledné budoucnosti, kdy se BIM stane běžnou
záležitostí, bude trh na tuto skutečnost muset reagovat.

Diskuze se vedou na téma, zda by měl být model vlastnictvím objednatele, nebo se jedná
o poskytnutí duševního vlastnictví zhotovitelem. Z právního hlediska je relevantní obsah
SoD. K tématu ovšem přispívá i skutečnost, že zhotovitel modelu často pracuje s daty, která
nemusí být jeho duševním vlastnictvím.
109
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Pracovní postupy
Implementace BIM má významný dopad na změnu existujících pracovních
postupů.
Nejčastěji vnímaným pracovním postupem, spojeným s BIM, je objektově
orientované parametrické 3D modelování. Pracovní postupy jsou oproti
tradičnímu 2D přístupu odlišné. Problematice se podrobněji věnují kapitoly
5.1 a 5.3.1. Z procesního hlediska je důležité, že objektově orientované
parametrické 3D modelování neznamená pouze využití jiného nástroje, ale
práce s takovým nástrojem je natolik odlišná a procesně náročnější, že
obnáší i zavedení jiných pracovních postupů. Podobně lze vnímat i vliv
dalších rozměrů modelu, kterým se věnovala kapitola 5.1 [12, s. 10-11].
Při správné implementaci BIM je ovlivněn tradiční pracovní postup
výstavbových projektů. Tyto změny vyplývají z možnosti 110 přesunout práci
a fakturaci do dřívějších fází projektu [6, s. 51], v souladu s IPD. To přímo
souvisí s využitím pokročilých kolaborativních metod. Deutsch uvádí jako
zásadní dopad na pracovní postup s využitím BIM způsob, jakým jsou
sdílena data [28, s. 95]. Tím se zároveň odkazuje na metody kolaborace [28,
s. 96]. Toto tvrzení dokládá i Hardin důkladnou analýzou procesů koordinace
v přípravné fázi výstavbového projektu [9, s. 123, kapitola 4] i v realizační fázi
výstavbového projektu [9, s. 191, kapitola 5]. Vyzdvihuje přitom důležitost
komunikace a dodržení správných pracovních postupů, zejména z pozice
BIM manažera a dalších členů týmu, který s BIM pracuje.
Hardin zmiňuje využití BIM za účelem lepší řízení logistiky a koordinace
prefabrikace již v počátečních fázích výstavbového projektu [9, s. 109].
S využitím modelů se výrazně liší metody předávky dat [12, s. 13] a s nimi
související procesy.
Lévy také uvádí konkrétní metody práce s BIM modelem z pohledu
udržitelné výstavby [16, s. 19-22]:




metody mapování staveniště 111,
metody mapování klimatu112,
metody energetické efektivity113,

A v mnoha ohledech také nutnosti, mají-li být správně využity potenciální přínosy BIM.
Například práce s objemy a obálkou budovy [16, s. 79-89], analýza zemního tělesa [16, s.
57-65], analýza spodní vody [16, s. 68] nebo pohledová analýza [16, s. 72-73].
112
Zejména sluneční studie [18, s. 106-116], analýza denního světla [18, s. 116-127] a analýzy
související s prouděním vzduchu [18, s. 133-153].
113
Například analýza tepelných ztrát [18, s. 162-170], navrhování pasivní výměny tepla,
chlazení a energetiky [16, s. 183-200] apod.
110
111
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metody stavební hydrologie114,
metody nakládání s odpady115.

Změna pracovních postupů BIM významně souvisí s používáním nových
nástrojů BIM, kterým se věnovala kapitola 5.3.1. Jedná se například o
softwarové nástroje, umožňující provádět nejrůznější analýzy (například [9,
s. 175] nebo [8, s. 156]) a simulace (například [8, s. 21] nebo [12, s. 11]), a to
už i v raných fázích výstavbového projektu [9, s. 112-113] [19, s. 15] nebo
s využitím virtuální nebo rozšířené reality [9, s. 113-115]. To vše
umožňujících zefektivnění pracovního postupu v rámci celého životního
cyklu116. Změnu pracovních postupů přináší například také softwarové
nástroje, které umožňují extrahovat z modelu relevantní data. Za častý
příklad se uvádí softwarové nástroje pro tvorbu výkazů (například [9, s. 163]
nebo [8, s. 152]), umožňující následné plánování [9, s. 213-217] nebo ocenění
stavební produkce. Použití moderního vybavení přináší v souvislosti s BIM
změnu pracovních postupů nejen v nakládání s touto technikou, ale
zejména v oblasti propojení modelu s ní. Za příklad lze uvést využití
zobrazovací techniky a vizualizačních modelů v průběhu realizace stavby
jako podklad pro operativní řízení výstavby [9, s. 236].
Významnou změnu pracovních postupů přináší také možnosti vizualizací
s využitím BIM. Existující model lze použít pro změnu pracovních postupů
pro tvorbu marketingových vizualizací, ale také pro tvorbu prakticky
zaměřených vizualizací za účelem komunikace [12, s. 12] nebo vizualizací se
zahrnutím dočasných konstrukcí [48, s. 105].

5.4. BIM jako produkt
Navzdory možnému vnímání BIM jako metodiky a významnému souboru
metod, které BIM přináší nebo upravuje, je hlavním produktem BIM
informační model. V souladu s definicemi, uvedenými v kapitole 5.1, se
jedná o zjednodušenou reprezentaci fyzických a funkčních charakteristik
výstavbového projektu. Samotný model BIM není jednoznačně definován.

Například navrhování systému sběru dešťové vody [18, s. 209-213], optimalizace vedení
dešťové vody [18, s. 212-221] apod.
115
Zejména snižování množství odpadů v průběhu realizace stavby, ale také navrhování
v souladu s efektivní likvidací stavby, použití vhodných materiálů [18, s. 239-244], analýza
spotřeby materiálů [18, s. 229-239] apod.
116
Díky simulacím je možné například provádět optimalizace návrhu a předcházet
případným problémům v pozdějších fázích výstavbového projektu, nebo je možné lépe
výstavbový projekt navrhovat a řídit tak, aby byly naplněny všechny jeho cíle. Jedna
z klíčových metod, která je s BIM často spojována, je detekce kolizí (například [9, s. 196]
nebo [8, s. 156]).
114
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Existuje tedy velké množství různých typů modelů v závislosti na tom, jakou
funkci má model plnit. Barnes a Davies uvádějí příklady jako:






„architektonický projekt,
statický projekt,
projekt TZB,
výrobní výkresy,
prováděcí dokumentace.“ [11, s. 43]

Seznam by bylo možné doplnit o další modely, jako je například model
skutečného provedení stavby, model pro vizualizace, model konstrukčního
řešení, model technologie výstavby nebo model zařízení staveniště. Modely
přitom mohou být nadřazeny nebo podřazeny jiným modelům (viz obrázek
5-20). Jednotlivé typy modelů navíc nemusí být vždy stejné 117. Množství typů
modelů vyplývá z použitých metod a ze stanovených cílů. Obecně se dílčí
nebo složený model nazývá poněkud redundantně BIM model [16, s. ix].
Model architektonické studie

Model pro realizaci
Model konstrukčního řešení

Vizualizační
model

Model výrobních výkresů

Statický
model

Model TZB

Model
zařízení
staveniště

Model skutečného provedení
stavby

Obrázek 5-20: Příklad vztahů modelů ve výstavbovém projektu.
Zdroj: vlastní zpracování.

V praxi je struktura BIM modelu podřízena požadavkům na výstavbový
projekt. Za optimální se považuje existence jednoho integrovaného modelu,
obsahující všechny relevantní informace. Toto provedení však často není při
dodržení všech požadavků možné118, a proto v rámci BIM prostředí dochází

Například architektonický projekt může a nemusí obsahovat textury objektů apod.
Příčinami mohou být například technická omezení nebo nedostatečná kvalifikace všech
účastníků výstavbového projektu. Existuje však také řada situací, kdy je existence většího
množství vzájemně propojených modelů optimální.
117
118
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k tvorbě většího množství vzájemně propojených modelů. Důležitým
aspektem je v tomto ohledu členění modelů na aktivní a pasivní. Aktivní
modely se vyznačují tím, že obsahují aktuální informace. Vždy umožňují
nejen práci s informacemi v modelu, ale i jeho tvorbu. Pasivní modely jsou
modely závislé na některém aktivním modelu. Často se jedná spíše o
databáze informací, exportovaných z modelu v požadované struktuře.
Pasivní modely lze také upravovat, ale z hlediska BIM to není vhodné119.
Pasivní modely jsou často považovány za výstupy BIM.
Za výstupy BIM lze považovat veškerá strukturovaná data, k jejichž vzniku
byly použity metody BIM. Tato data jsou získávána z modelů a velmi často
využívají struktury některých výměnných formátů (viz Interoperabilita a
standardizace v kapitole 5.3.2).
Barnes a Davies klasifikují současné výstupy
vícerozměrného modelování na [11, s. 26-29]:










BIM

dle

struktury

3D (geometrie)
 vizualizace a animace,
 detekce kolizí,
 podklady pro prefabrikaci,
4D (čas)
 plánování a řízení výstavby,
 vizualizace harmonogramu,
5D (náklady)
 výkazy výměr,
 rozpočtování v reálném čase,
 analýza celkových nákladů a LCC,
6D (provozní informace)
 management prostor,
 tvorba CMMS,
 zkoumání alternativ provozu120,
 usnadnění renovací a rekonstrukcí,
 management životního cyklu121,
7D (informace zelené výstavby a udržitelnosti)
 energetické analýzy,
 LCA

Zároveň uvádějí, že dělení dle vícerozměrného modelování je limitující,
přestože v současnosti je dostačující [11, s. 26]. Narážejí tím na aktuální
Dochází pak k vytvoření nezávislého modelu.
Např. energetické analýzy, simulace různých režimů provozu vzduchotechniky apod.
121
Např. volba vhodných konstrukčních materiálů nebo vybavení.
119
120
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stupeň adopce BIM, který dělení sice prozatím může odpovídat, ale
vzhledem k rychlému rozvoji problematiky nebude v dohledné době
dostačující. To potvrzuje i teze, prezentované v kapitole 5.1.
Vnímání BIM jako pouhého modelu je z hlediska dnešního pohledu na BIM
jako soubor nástrojů a procesů, případně pohledu na BIM jako na metodiku,
nedostatečné. Přesto je takovéto vnímání BIM relevantní, protože se o něj
opírá většina existujících definic (viz kapitola 5.1) a zároveň se jedná o
původní význam BIM ještě před tím, než došlo k jeho popularizaci. Na trhu,
kde prozatím není BIM běžnou záležitostí, je vnímání BIM jako produktu
nejjednodušším způsobem jeho implementace, který následně vyústí i
v implementaci relevantních metod, nástrojů a posléze i úpravě
dodavatelského systému. BIM lze vnímat jako produkt – informační model,
se kterým pracují nástroje a procesy BIM, a který je využíván v průběhu
celého životního cyklu výstavbového projektu v rámci uplatnění BIM jako
metodiky.

5.5. Přínosy informačního modelování budov
Na téma přínosů BIM lze pohlížet z mnoha různých úhlů. Pro podrobnou
analýzu je problematická zejména propojenost BIM s dalšími nástroji a
metodami stavebního průmyslu. To vede k velmi obtížné kvantifikaci
přínosů informačního modelování budov 122. Významná je také podrobnost,
s jakou analytik na problematiku pohlíží. Na obecné úrovni lze mluvit o
pozitivních přínosech v oblasti zvýšení kvality a efektivity produkce,
nicméně tyto přínosy jsou obtížně měřitelné123. To je důležité zejména pro
praxi, která se tak spíše odklání od komplexního zavádění BIG BIM a
soustředí se na postupnou implementaci konkrétních metod BIM. Množství
různých aplikací BIM je však rozsáhlé124.
Správné zavedení BIM může například spočívat v modernizaci softwarového vybavení
projekční kanceláře. Ta však souvisí se zvýšením kvalifikace pracovníků společnosti a
změnou jejich procesního fungování při realizaci zakázek. Důsledkem je zvýšení kvality
produktu, konkurenceschopnosti podniku, efektivity využívání zdrojů a další. Některých
těchto důsledků by však bylo možné docílit i bez využití nových softwarových nástrojů, a
naopak pouhým pořízením nástrojů k docílení požadovaného efektu nestačí. Tématem se
podrobněji zabývá institucionální ekonomie [98].
123
Obtížná měřitelnost je navíc umocněna časovým faktorem (obecné přínosy je třeba
měřit v časovém horizontu) a velmi rychlým vývojem BIM.
124
To vyplývá nejen z charakteristické jedinečnosti výstavbových projektů, ale také
z velkého množství různých nástrojů (softwarové nástroje, vybavení apod.), odvětví
stavebního průmyslu (pozemní stavby různých typů, dopravní stavby a infrastruktura,
speciální stavby apod.), různorodých typů výstavbových projektů (dílčí a kompletní
rekonstrukce, novostavby, odlišnosti dodavatelských systémů, velikosti zakázek),
profesních zaměření (architekt, projektant, generální dodavatel stavby, subdodavatel,
122
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Eastman uvádí, že hlavním přínosem BIM je, že „vytváří významné
příležitosti pro zajištění udržitelných výstavbových procesů a zvýšení
produktivity při snížení požadavků na zdroje a rizik oproti použití tradičních
metod“ [8, s. xi, volný překlad]. Uvádí také, že BIM je jedním z nástrojů125 pro
zajištění snížení nákladů a doby realizace výstavbových projektů [8, s. 20].
Podle Jernigana je jedním z hlavních přínosů informačního modelování
zvýšení kontroly nad výstavbovým projektem [27, s. 64]. BIM tuto kontrolu
umožňuje formou práce s informacemi, které vytváří spolehlivou základnu
pro rozhodování a následné řízení výstavbového projektu.
Jernigan udává, že v případě, že je BIM správně využíváno, úspory v roce
2012 se mohou pohybovat v rozmezí 5-12 % nákladů [27, s. 25]. Nezmiňuje
však, o které konkrétní nástroje se v případě těchto hodnot jedná, ani není
jasně definován význam správného využívání. Problému se však věnuje
později, když zdůrazňuje význam správného využití BIM [27, s. 26]. Na
konkrétním příkladu společnosti Design Atlantic Ltd jsou zmiňovány
konzistentní úspory ve výši 10 % v letech 2001-2007 oproti předchozím
rokům v návrhové a nabídkové fázi [27, s. 147].
Hardin jmenuje metriku ROI při zavádění BIM jako jednu z největších výzev,
která je s BIM spojená [9, s. 102]. Obtížnost je přičítána jedinečnosti a
komplexitě výstavbových projektů126. V současnosti se jako nejlepší způsob
jeví sledování produkce a s ní souvisejících úspor vynaložených zdrojů zejména času a finančních prostředků. Do výpočtu ROI, resp. do hodnocení
úspěšnosti projektu, však vstupuje mnoho obtížně kvantifikovatelných
proměnných, jako je například vliv kolaborativních metod, zvyšující se
kvalifikace zaměstnanců, iterativní procesy modelování apod. I v případě, že
je zaznamenán pozitivní vliv zavedených změn na ROI podniku, není zcela
zřejmá souvislost s jednotlivými BIM procesy. Doporučeným hodnocením
vlivu BIM na ROI je transparentní identifikace procesů, které se liší
v tradičním a BIM přístupu. Každé identifikované odlišnosti lze následně
přiřadit užitek 127. Na základě následné analýzy je možné specifikovat
předpokládaný vliv dopad změn procesů na produkci a tento vliv je pak
možné porovnat s dosaženými výsledky. Konkrétní příklady metriky uvádí
Sanchez a Joske, kteří na základě rešerše odborné literatury zpracovali
možné metriky pro různé s BIM související procesy [39, s. 297-336]. Holzer
zmiňuje vnitropodnikové měřící mechanismy jako kontrolu množství
facility manažer, právní odvětví, veřejný sektor apod.), odlišných požadavků zadavatele
(veřejný a soukromý sektor, právnické a fyzické osoby apod.) a mnohých dalších. Není
předmětem výzkumu tyto aplikace do podrobnosti rozebírat.
125
Spolu s pokročilými analytickými nástroji, IPD a Lean construction.
126
Například oproti strojírenskému průmyslu.
127
V některých případech i/nebo újmu.
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změnových listů či RFI [48, s. 37] nebo obecné využití KPI za účelem
sledování úspěšnosti adopce BIM [48, s. 39-41]. Obecně však platí, že přínosy
BIM jsou velmi špatně měřitelné. To vyplývá ze složitosti, jedinečnosti a
dlouhé doby trvání výstavbových projektů. Eastman navíc uvádí, že i
podniky, které BIM úspěšně aplikují, mají v tomto ohledu nedostatek dat [8,
s. 255]. Taková data jsou zároveň velmi cenná a tedy obtížně dostupná.
Všeobecně však panuje konsensus nad skutečností, že správná aplikace BIM
sebou nese přínosy, jejichž míra závisí na samotném výstavbovém projektu
a míře a způsobu aplikace BIM.
Dle dlouhodobé strategie UK Cabinet Office by zavedení BIM ve veřejných
zakázkách ve Spojeném království od roku 2016 mělo přinést úspory
v oblasti nákladů a produkce odpadu v průběhu celého životního cyklu
výstavbových projektů cca 20% [11, s. 18]. To, zda se tento optimistický
odhad naplní, bude muset být ověřeno v následujících letech. Vliv VDC a BIM
na snížení odpadů uvádí i další autoři, například Andersson [29, s. xii]. Je však
třeba podotknout, že cílení na úspory ve stavebním průmyslu je v dnešní
době velmi důležité. Deutch uvádí, že 30 % výstavbových projektů překročí
plánovaný rozpočet [28, s. 193], 37 % materiálu, použitého ve stavebním
průmyslu, je klasifikováno jako odpad [28, s. 195], Eastman uvádí dokonce
57 %128 [18, s. 10]. 38 % emise skleníkových plynů v USA pochází z výstavby
[28, s. 197]. Obdobná čísla vykazuje i Velká Británie, kde plánovaný rozpočet
překročí 31 % projektů [52, s. 8]. Čísla jsou v tomto ohledu alarmující a je
zřejmé, že zvýšení efektivity je nutné. Na druhou stranu je třeba podotknout,
že metrika produktivity stavebního průmyslu je značně komplikovaná a
velmi často dochází ke zkreslení dat externalitami nebo chybou měření [18,
s. 7].
Barnes a Davies uvádějí, že „v případě správného použití může BIM vést
k významným úsporám v nákladech v průběhu celého životního cyklu
stavby od návrhu, přes výstavbu a provoz až po eventuální likvidaci nebo
recyklaci“ [11, s. 2, volný překlad]. Dále uvádějí, že využití BIM může vést „k
úspoře zdrojů (včetně času, finančních prostředků a přírodních zdrojů)“ [11,
s. 2, volný překlad]. Kvantifikované zhodnocení však neuvádějí. Jako
nejpodstatnější přínosy BIM zmiňují zejména [11, s. 8-9]:




128

efektivní zapojení všech účastníků výstavbového projektu, koordinace
pracovního týmu, podpora kolaborace,
využití BIM jako marketingového nástroje,
tvorba lepšího projektu, optimalizace návrhu,
snadná práce s alternativními návrhy projektu, inženýrské analýzy,
Oproti výrobnímu průmyslu, kde odpady tvoří pouze 26 % [18, s. 10].
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detekce kolizí před výstavbou,
usnadnění činností129 s využitím informací v 3D modelu,
snížení množství oprav a předělávek,
lepší kontrola nad staveništěm v průběhu realizace, lepší řízení logistiky,
možnost simulací, realizace scénářů,
vizualizace plánování,
automatizace extrakce přesných informací z modelu a umožnění
odhadů130,
usnadnění realizace DSPS,
využití modelů pro správu, údržbu a obecně pro FM a záležitostí
týkajících provozní fáze životního cyklu stavby.

Autoři dále dodávají, že zmíněné činnosti bylo možné i dříve realizovat bez
využití BIM, nicméně BIM má významný dopad na rychlost a kvalitu
provádění těchto činností. Za hlavního hybatele nástupu BIM pak označují
rychlý vývoj IT v posledních letech [11, s. 9].
Shepherd uvádí měřitelné vlastnosti podniku, kterému se podařilo úspěšně
BIM implementovat:




„efektivnější využití pracovní síly a její alokace,
zvýšení produktivity práce,
rozšíření portfolia služeb o nové produkty, které zákazník vnímá jako
přidanou hodnotu.“ [13, s. 38, volný překlad]

Race vyjmenovává přínosy BIM následovně [14, s. 45]:












zvýšení ziskovosti a ROI,
zvýšení efektivity, snížení změn a RFI,
zlepšení projektu, jeho důvěryhodnosti a funkčnosti,
udržitelné výsledky zásahů do prostředí budovy,
pozitivní dopad restrukturalizace praxe,
zlepšení spolupráce,
příležitosti, související s přidanou hodnotou,
zpřesnění odhadů nákladů,
zlepšení časového plánování,
koordinované vizualizace,
automatizace tvorby detailů, podhledů a výkazů výměr.

Jedná se především o využití při fabrikaci, proto je kladen důraz na rozměrové
charakteristiky modelu (3D).
130
Zejména tvorba výkazů výměr, nicméně jedná se i o další informace, jako například
analýza prostavěnosti, podklady pro certifikaci apod.
129
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Epstein vyjmenovává obecné přínosy BIM jako:







„profitabilita,
kvalita,
efektivita,
konkurenční výhoda,
schopnost kolaborace,
otevřenost novým obchodním příležitostem.“ [6, s. 22, volný překlad]

Epstein se věnuje i problematice kvantifikace přínosů. Vychází z možných
kritérií kontroly při adopci BIM a vyjmenovává přínosy, u kterých dochází
v případě využití BIM ke změně:










„množství prováděných prací in-house,
výše kvality produktu,
míra účasti v soutěžích o zakázky, které vyžadují BIM,
množství spolupráce s jinými účastníky výstavbového projektu, kteří BIM
využívají,
míra přijímání zaměstnanců, kteří mají znalosti v oblasti BIM,
míra využívání automatizovaných softwarových nástrojů za účelem
zvýšení kvality,
míra využívání analytických softwarových nástrojů za účelem zpětné
vazby a řízení,
množství příležitostí v souvislosti s integrací kolaborativního prostředí,
vynaložené náklady na pojištění.“ [6, s. 111, volný překlad]

Dle Epstein by se úspěšná adopce BIM v podniku měla přímo projevit [6, s.
114]:






ve zvýšení profitability,
ve snížení časové náročnosti realizovaných výstavbových projektů,
v udržení nebo zvýšení kvality produktu,
ve zvýšení spokojenosti klientů a v úspěšném splňování jejich
požadavků,
ve schopnosti dodržovat průmyslové standardy.

Crotty přínosy BIM vyjmenovává z jednostranného pohledu projektanta jako
na nástroj pro tvorbu projektu [2, s. 8-10]:




131

zlepšení komunikace s objednatelem131,
zvýšení kvality a vytvoření přidané hodnoty produktu,
zefektivnění tvorby a kontroly projektové dokumentace,

Přináší benefit pro objednatele i projektanta.
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transformace cash-flow projekční činnosti132,
zlepšení koordinace mezi jednotlivými projekčními týmy,
možnosti simulace výstavby a vizualizace detailů při realizaci,
možnosti využití modelu pro projektové řízení a kontrolu nákladů,
zvýšení kvality a zefektivnění tvorby DSPS,
podpora správy stavby.

Konkrétní přínosy BIM dle Hardina z hlediska projektového řízení jsou
následující [9, s. 20-40]:
















lepší časové plánování,
zefektivnění logistiky a snížení jejích rizik,
zlepšení odhadů nákladů,
zvýšení kvality a proveditelnosti výstavby,
využití dat pro analýzy za různými účely,
lepší navrhování výstavbových projektů za účelem následné
prefabrikace,
zlepšení koordinace výstavby,
možnost využití mobilních technologií,
zlepšení kontroly nad prostavěnosti a operativním plánováním,
lepší cost controlling,
efektivnější řízení změn,
efektivnější plánování a využívání materiálu,
možnosti sledování vybavení a následných optimalizací,
zvýšení kvality při předávce stavby,
efektivnější správa v provozní fázi výstavbového projektu.

Hardin tyto přínosy kategorizuje na:






přínosy marketingu,
přínosy fází před výstavbou,
přínosy fáze výstavby,
přínosy administrace výstavbových projektů,
přínosy předávky díla.

Hardinova kategorizace je logicky členěna dle jednotlivé činnosti
projektového řízení. Nelze ji však zcela uplatnit na přínosy jiných profesí.
Odborná rada pro BIM uvádí nejdůležitější přínosy BIM jako:



„úspora nákladů a času počítaná za celý životní cyklus stavebního díla,
zlepšení komunikace mezi účastníky stavebního procesu,

Pro projektanta se jedná o vyšší míru aktivity v raných fázích tvorby projektu, což je
vnímáno jako pozitivní z důvodů snazšího plánování a řízení rizik, jak demonstruje např.
obrázek 5-13.
132
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zlepšení kontroly stavebního procesu,
zlepšení kvality výsledného díla,
zvýšení transparentnosti a lepší přístup k informacím při rozhodování v
různých etapách životního cyklu stavby,
ochrana životního prostředí díky možnostem simulací v etapě přípravy
projektu,
snadnější možnost zpracování variant.“ [19, s. 25]

Příklady obecných přínosů BIM uvádí také Kumar:












„vizualizace projektu,
odhady nákladů a spotřeby materiálu,
výkazy výměr,
detekce kolizí,
konzistentní projektová dokumentace,
začlenění informací a vědomostí do samotného modelu za účelem
využití dalšími profesemi,
sledování stavů konstrukce s využitím 3D laserového skenování,
integrovaný návrh a výroba,
kontrola projektu,
integrovaná analýza energetické náročnosti,
další integrované analýzy.“ [31, s. 29, volný překlad]

Odborná rada dále uvádí konkrétní přínosy v závislosti na jednotlivých
účastnících výstavbového projektu [19, s. 26-43]. Vzhledem k rozsahu
dokumentu je shrnutí přínosů součástí příloh (příloha 3).
Profesně zaměřené přínosy jsou stejně relevantní, jako obecné přínosy,
uvažující celý životní cyklus výstavbového projektu. Je však třeba si
uvědomovat, že se jedná pouze o neúplný výčet a zejména neúplnou
kategorizaci možných přínosů. To dodává i Crotty, když zasazuje pohled
projektanta do kontextu dalších fází výstavbového projektu [2, s. 10-13].
Crotty dále vysvětluje přínosy BIM oproti tradičnímu způsobu návrhu
projektu tak, že demonstruje špatnou práci s informacemi při tradičním
způsobu realizace výstavbového projektu [2, s. 30-43] a následně tyto
nedostatky konfrontuje s řešeními v podobě využití BIM [2, s. 44-57].
Shepherd pak například udává další výčet přínosů BIM z hlediska
projektanta, kterými jsou [13, s. 67-72]:





simultánní aktualizace modelu,
iterativní využívání pohledů a objektů,
konzistence v používání měřítka,
konzistence v popiscích napříč projektem,
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automatizace tvorby koherentní projektové dokumentace,
šablony pohledů133,
automatizace křížových odkazů,
automatizace koordinace,
automatizace tvorby seznamů,
automatizace tvorby výkazů.

Na přínosy BIM z pohledu projektanta se zaměřuje i Odborná rada pro BIM,
která vyzdvihuje důležitost tvorby modelu v životním cyklu výstavbového
projektu [19, s. 60]. V souladu s IPD tak kvalitní návrh projektu s využitím BIM
vede k významným úsporám LCC. Cena za BIM v projekční fázi výstavbového
projektu je přitom v kontextu LCC velmi nízká 134.
Konkrétní přínosy BIM vyplývají také z dotazníkových šetření. FMI Research
Survey 2007 například uvádí jako hlavní přínosy BIM následující (seřazeno
podle významnosti, vyplývající z průzkumu):
















„zlepšení komunikace a kolaborace mezi účastníky výstavbového
projektu,
zvýšení kvality realizace výstavbového projektu a rozhodovacího
procesu,
zlepšení archivace projektu,
srozumitelnější plánování,
zvýšení kvality výstavby,
snadnější dosažení standardizace procesů,
spolehlivější vyhovění specifikacím a regulacím,
vyšší produktivita práce a dalších aktiv,
zvýšení konzistence výkonů proti rozpočtu,
významné snížení CO, claimů a reklamací,
širší strategická perspektiva a inovace,
snížení nákladů na práci,
měřitelné snížení nahodilých událostí,
zlepšení bezpečnosti,
konkurenční výhoda při přijímání nových pracovníků.“ [53, s. 21, volný
překlad]

Velmi obsáhlý soupis přínosů BIM vyjmenovává Deutsch, který zároveň
přínosy dělí na kvalitativní a kvantitativní [28, s. 15]. Zavádí také pojem tzv.
spolu-přínosů135, tedy sekundárních přínosů pro další účastníky
výstavbového projektu nebo činnosti, které s primárním přínosem přímo
Tj. automatizace nebo zrychlení tvorby pohledů.
Odborná rada uvádí navýšení objemu prací pro projektanta o cca 10 až 20 % [19, s. 60].
135
V originále co-benefits.
133
134

68

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Petr Matějka
Disertační práce

Rizika související s implementací BIM

nesouvisí [28, s. 14-15]. Deutsch neopomíjí ani sociologické dopad přínosů
[28, s. 15]. Vyjmenované přínosy dle Deutsche jsou z důvodu jejich rozsahu
obsahem příloh (příloha 4).
Komplexní sbírku přínosů BIM, založenou na rozsáhlé rešerši literatury,
předkládá Sanchez a Joske [39, s. 103-204]. Uvedené přínosy jsou
charakterizovány jejich popisem, účastníky, souvisejícími nástroji,
přesahujícími přínosy136, doporučenou metrikou, příkladem a případnými
poznámkami [39, s. 104-105]. Zkrácený soupis přínosů dle Sanchez a
Joskeho je kvůli své rozsáhlosti součástí příloh (příloha 5).
Z citovaných zdrojů je zřejmé, že přínosy BIM existují, ale jejich kategorizace
je obtížná a úplný výčet není možný.
Obecně lze přínosy BIM vnímat dvěma způsoby. Prvním způsobem vnímání
jsou přínosy, které spočívají ve zlepšení aktuálně používaných metod a
nástrojů137. Jedná se například o optimalizaci pracovních postupů nebo
zlepšení komunikace mezi jednotlivými účastníky výstavbového projektu.
Druhým způsobem vnímání jsou pak inovace, přinášející do průmyslu
doposud nepoužívané metody a nástroje138. Příkladem může být přechod od
dvourozměrné projektové dokumentace k informačním modelům nebo
využití automatizace při inženýrských analýzách. Snaha o kategorizaci
přínosů do těchto dvou kategorií není relevantní, protože se z podstaty věci
vždy jedná o zavádění inovací a rozdělení je pouze relativní v závislosti na
aktuálně používaných metodách. Významným přínosem BIM je v tomto
kontextu obecná optimalizace výroby, která je v tradičním systému
považována za nedostatečně efektivní a kvalitní. Eastman v této souvislosti
například zmiňuje neefektivní tradiční dodavatelské systémy 139 a
neschopnost průmyslu dostatečně využít moderní dodavatelské systémy 140
[8, s. 2-10].
Při zkoumání přínosů BIM je také třeba zohlednit příjemce těchto přínosů.
Odlišně se například na téma bude dívat investor, dodavatel, projektant,
architekt nebo stavební úřad. Výčet přínosů lze tedy kategorizovat dle
účastníků výstavbového projektu ve vztahu k jeho životnímu cyklu. Základní
kategorie přínosů BIM tak např. Eastman dělí na přínosy objednatele,
Tj. přínosy, kterých je možné dosáhnout i jiným způsobem, než s využitím BIM, ale BIM
dosažení těchto přínosů významně napomáhá. Příkladem jsou přínosy jako snížení
provozních nákladů, snížení chybovosti apod.
137
V softwarovém inženýrství by tyto přínosy byly kategorizovány jako update.
138
V softwarovém inženýrství by tyto přínosy byly kategorizovány jako upgrade.
139
Zejména tradiční Design-Bid-Build nebo novější Construction Management at Risk.
140
Zejména Design-Bid a Design-Bid-Operate. Za speciální zmínku stojí IPD jako
dodavatelský systém, jemuž je BIM doslova šité na míru.
136
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přínosy návrhu stavby, přínosy realizace stavby a přínosy provozu stavby [8,
s. 20-26]. Tyto přínosy lze následně blíže specifikovat:








přínosy objednatele,
 přínosy spojené s konceptem, proveditelností a návrhem,
 zvýšení produktivity a kvality,
 zlepšená spolupráce s využitím IPD,
přínosy návrhu stavby (architekt, projektant, statik apod.),
 dřívější a přesnější vizualizace a návrh, vyšší možná míra detailu,
 automatické opravy při změnách do návrhu,
 rychlé generování přesné 2D dokumentace v libovolné fázi
výstavbového projektu,
 včasnější spolupráce a zapojení dalších disciplín do projektu,
 snadné ověření konzistence návrhu,
 vykazování kalkulací a rozpočtování v návrhové fázi,
 zvýšení energetické efektivity a udržitelnosti návrhu,
 provádění inženýrských analýz,
přínosy realizace stavby a výroby (zejména dodavatel, výroba),
 detailní informace o projektu [8, s. 269],
 možnost modelování dočasných konstrukcí 141 [8, s. 269],
 využití modelu jako základ pro fabrikaci142,
 využití modelu pro výkaznictví a rozpočtování [8, s. 275],
 rychlé reakce na změny projektu,
 včasné zjištění chyb a nedostatků v projektu před výstavbou143,
 analýzy144 [8, s. 269],
 lepší implementace principů Lean construction,
 synchronizace dodávky projektu a stavby,
přínosy provozu stavby (facility management),
 zlepšení uvedení stavby do provozu (zejména předávka budovy a
zřízení FM databáze [8, s. 168]),
 lepší předávka dat pro potřeby správy budovy,
 lepší řízení a provoz budovy,
 lepší integrace do CMMS a CAFM systémů,

Modelování POV a zařízení staveniště.
V ČR se vžil termín prefabrikace, který znamená výrobu mimo staveniště. Ve světě se
častěji používá zastřešující pojem fabrikace, protože samotná výroba nemusí vždy probíhat
mimo staveniště, ale může operativně probíhat i přímo na staveniště (zejména v případě
velkých speciálních staveb).
143
Kromě standardní kontroly existence objektově orientovaných modelů přináší možnost
detekce kolizí.
144
Zejména analýza prostavěnosti.
141
142
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přínosy jiných průmyslových odvětví145.

Je třeba dodat, že z přínosů jedné kategorie nemusí nutně profitovat jen
příslušní účastníci dané fáze životního cyklu výstavbového projektu, tedy je
třeba si uvědomit, že účastníkem realizace stavby není pouze dodavatel, ale
také například i projektant nebo stavebník apod. Nevýhodou takového
dělení je navíc jeho subjektivita a závislost na standardním průběhu
výstavbového projektu.
Z rešerše je patrné, že názory na možnou klasifikaci přínosů se výrazně
odlišují, nicméně nejsou vůči sobě v rozporu. Hlavními kategoriemi přínosů
BIM po významové stránce, do kterých lze snadno začlenit všechny dílčí
přínosy, jsou:







efektivita a snížení požadavků na zdroje,
kontrola a snížení chybovosti,
produkt a zvýšení kvality,
kolaborace,
udržitelnost
externí přínosy.

Kategorizace zobecněných přínosů BIM se musí vypořádat s mírnou
nejednoznačností. Některé obecné přínosy BIM lze zařadit i do většího
množství kategorií, které jsou provázány (viz obrázek 5-21), jedná se
zejména o přínosy související s kvalitou a efektivitou. V případě bližší
specifikace přínosu je však jeho přesné zatřídění možné, protože takový
přínos lze většinou vyjádřit jako větší množství dílčích přínosů 146.
Lze prohlásit, že zavedení a používání BIM je pro účastníky výstavbového
procesu přínosné za předpokladu, že bylo BIM zavedeno a je používáno
optimálním způsobem. Existuje tedy riziko, že potenciální přínosy BIM
nebudou zužitkovány. Všechny konkrétní přínosy lze charakterizovat jako
využití příležitostí nebo snížení hrozeb.

Jedná se zejména o přínosy pro autory BIM nástrojů, tedy pro IT průmysl, ale také
například pro strojírenský nebo elektrotechnický průmysl a s ním spojené synergie. Jako
příklad lze uvést společnost Volkswagen Group, známého výrobce automobilů, pod kterou
patří i česká společnost Škoda Auto. Pro navrhování výrobních hal Škoda používá
softwarové nástroje platformy Bentley Microstation. Platforma je hojně využívána také
právě ve strojařském průmyslu. Modely výrobních linek a vybavení hal lze tak velmi snadno
integrovat do návrhu budov.
146
Příkladem může být přínos zvýšení kvality. Bylo by možné jej zatřídit do kategorie P2 i
P3. Jakmile je však přínos upřesněn na zvýšení kvality procesu návrhu projektové
dokumentace (P2) nebo na zvýšení kvality projektové dokumentace (P3), jeho zatřídění je
jednoznačné.
145
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P1 Efektivita a snížení požadavků na zdroje
P2 Kontrola a snížení chybovosti
P3 Produkt a zvýšení kvality
P4 Kolaborace
P5 Udržitelnost a udržitelná výstavba
P6 Externí přínosy

P4
Obrázek 5-21: Znázornění průniku zobecněných přínosů BIM.
Zdroj: vlastní zpracování.

Smyslem kapitoly je ukázat a ověřit, že existují přínosy BIM a že je možné
přínosy BIM kategorizovat. Následující podkapitoly se zaměřují na
demonstraci a prokázání některých základních přínosů v jednotlivých
obecných kategoriích na základě rešerše odborné literatury.

Efektivita a snížení požadavků na zdroje
Existence modelu umožňuje snazší, rychlejší a přesnější odhady. To se
promítá například v odhadu nákladů v dřívějších fázích výstavbového
projektu [27, s. 218]. Možnost generovat v reálném čase [15, s. 30] výkazy
všeho, co model obsahuje, přináší velké množství příležitostí [15, s. 25].
Jednou z těchto příležitostí je například možnost realizovat efektivně JIT
produkci, což vede k významnému snížení krádeží a škod v průběhu
realizace výstavby [15, s. 25-26].
BIM zároveň přináší možnost generovat libovolné pohledy na detaily
projektu a tím šetřit čas i náklady [8, s. 317-318]. Lze generovat také pohledy
nepřímo související s projektem, jako jsou například plány BOZP [45, s. 107],
POV apod.
V procesu plánování přináší BIM velké množství výhod, jako je zefektivnění
kontroly kvality, detekce kolizí, koordinace profesí nebo analýza a kontrola
nákladů [6, s. 74-78]. Velmi významné je také zvýšení efektivity v oblasti
tvorby a analýzy výkazů výměr [30, s. 3], kterými se zabývá řada případových
studií v rámci různých činností, realizovaných v průběhu životního cyklu
výstavbových projektů [30]. Barnes a Davies uvádějí zvýšení efektivity ve
výstavbových projektech jako nejdůležitější přínos BIM [11, s. 10].
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Shepherd uvádí nutnost zabývat se v oblasti nákladů nejen pořizovacími
náklady, ale i náklady životního cyklu stavby 147. Uvádí neustále se zvyšující
podíl nákladů na provoz a údržbu v rámci LCC, potažmo WLC [13, s. 10] a roli
BIM při snižování nákladů na provoz a údržbu [13, s. 11].

Kontrola a snížení chybovosti
Při využití BIM dochází ke snížení množství chyb a změn [27, s. 217]. Přestože
všechny chyby nemohou být zcela eliminovány, využívání nástrojů BIM
umožňuje podstatné snížení jejich četnosti148 [11, s. 22]. Příkladem může být
analýza modelu za účelem detekce kolizí149 [54] nebo přímý přenos dat
z modelu do výroby prefabrikovaných dílců [8, s. 295].
Využití BIM umožňuje snadnější kontrolu nad výstavbovým projektem. Je
výrazně snazší konzistentně dokumentovat veškerá rozhodnutí [27, s. 219]
a takto získané informace následně využívat.
Na staveništi je možné využít BIM pro ověřování, provádění a kontrolu
výstavbových aktivit za pomoci dalších nástrojů, jako je laserové skenování,
naváděné stavební stroje, GPS technologie, RFID čipy [8, s. 297] [45, s. 30]
nebo rozšířenou realitu.
Využitím BIM v BOZP se zabývá například Mordue a Finch. V reakci na
nejčastější smrtelné úrazy na staveništi 150 je možné simulovat proces
výstavby a kontrolovat splnění předepsaných bezpečnostních opatření [45,
s. 9]. Další využití spočívá v propojení databází a s tím spojené kontrole [45,
s. 19]. To potvrzuje i Hardin [9, s. 236-238]. Eynon zmiňuje využití BIM pro
plánování BOZP [12, s. 12].
Další propojení s BIM umožňuje geodetické vybavení151 pro kontrolu stavby
oproti modelu. Načtený model je snadné porovnat s realizovanou
konstrukcí a zjistit případné odchylky od projektu [9, s. 232-233]. Tuto
kontrolu je možné provádět i průběžně, například za účelem analýzy
prostavěnosti nebo kontroly [9, s. 234].
Těmi se zabývá norma ISO 15686-5:2008 [103].
V některých případech dokonce i úplnou eliminaci – ta je však spíše zdánlivá, protože
většinou znamená vznik nebezpečí jiného typu chyby. Například pokud je eliminováno
nebezpečí chybného označení prvku konstrukce v projektu vinou lidského faktoru
automatizací tohoto procesu, vzniká (nebo se zvyšuje) nebezpečí vzniku chyby důsledkem
selhání softwaru.
149
Jedná se o jeden z nejvýznamnějších a nejvíce propagovaných přínosů BIM, což je
částečně způsobeno jeho proveditelnou metrikou.
150
Jedná se o pády a údery padajícími předměty (62%), následují srážky s vozidly (10%) a
elektřinou (5%) [45, s. 9].
151
Zejména laserové skenování.
147
148
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Eastman uvádí, že jedním ze způsobů, jak ohodnotit přínosy BIM, je
sledování snížení chybovosti v procesech výstavbového projektu [8, s. 255].
Taková metrika se bohužel omezuje jen na vybrané oblasti BIM, které
s chybovostí přímo souvisejí152 nebo na celkový průběh výstavbového
projektu153.
Epstein udává, že významné zlepšení kontroly kvality je jedna z hlavních
výhod BIM [6, s. 73] a jako příklady zmiňuje kontrolu duplicit154 a
automatizaci kontroly [6, s. 74].

Produkt a zvýšení kvality
Využití BIM umožňuje tvorbu takových výstupů, kterých by bez BIM nebylo
možné dosáhnout. To vede k diversifikaci produktového portfolia a rozšíření
spektra služeb, které je možné na trhu nabízet [27, s. 217].
Zvýšení efektivity výstavbového projektu vede ke snížení časové náročnosti
pro některé činnosti. To umožňuje při zachování nákladů věnovat čas
důležitým činnostem (zejména plánování), což vede ke zvýšení celkové
kvality výstupů.
BIM umožňuje pracovat s komplexními informacemi a geometrií ve všech
fázích výstavbového projektu. Pracuje s aktuálními informacemi v reálném
čase [27, s. 219], díly čemuž lze realizovat JIT produkci.
Zvýšení kvality se projevuje také ve výstupech projektu pro FM [6, s. 79]. BIM
jako platforma funguje za účelem zlepšení komunikace požadavků
objednatele nebo budoucího vlastníka, čímž je možné zajistit vyšší kvalitu
výsledného produktu [9, s. 108].

Kolaborace
Problematiku kolaborace z metodického hlediska rozebírá kapitola 5.3.2.
Přínosy BIM pro jednotlivé složky kolaborace (komunikace, koordinace a
spolupráce) jsou nezpochybnitelné.

Jedná se například o detekci kolizí. Ta je dle Mordua a Finche využitelná také při řízení
BOZP [45, s. 25].
153
Měřit lze například RFI nebo CO ve výstavbovém projektu, nicméně taková data jsou
velmi často ovlivněna i jinými externalitami než je BIM.
154
Z hlediska databází se jedná nejen o duplicity, ale i o redundantní informace. Zároveň
nejde pouze o duplicity v modelu a jeho výstupech, ale i o duplicitní procesy.
152
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Jernigan zmiňuje, že v dnešní době se systém řízení přesouvá od tradiční
hierarchické155 struktury ke struktuře distribuční156 [27, s. 127]. Tento posun
zvyšuje požadavky na metody, která by využití distribučního systému řízení
umožňovaly. Právě tyto metody BIM přináší.
Rozdíl komunikace s využitím modelu oproti tradičnímu způsobu je
v existenci komunikačního prostředí (viz obrázek 5-22)157. To umožňuje
komunikaci mezi jednotlivými účastníky výstavbového projektu
zjednodušit a poskytuje jim další užitečné nástroje, jako je například
možnost archivovat veškerou komunikace, zjednodušit sdílení dat apod.
Úspěšné zlepšení komunikace ve výstavbovém projektu vede ke snazší
koordinaci a spolupráci v rámci projektového týmu i mimo něj. Významnost
komunikace v dnešním projektovém řízení dokládá i množství nástrojů,
které lze za tímto účelem využívat [15, s. 24]. Epstein řadí tyto nástroje do
skupiny tzv. Integrated Project Collaboration (IPC) [6, s. 61].

Obrázek 5-22: Schéma komunikace tradiční (vlevo) a s využitím BIM (vpravo).
Zdroj: [55].

Hierarchická struktura v práci s modelem spočívá v jasném vymezení cílů, pravomocí a
povinností a z nich vyplývajícím rozdělení úkolů. Vyznačuje se mimo jiné snadnějším
řízením a kontrolou, ale také nižší efektivitou a komplikovanější spoluprací. Model je
vnímán jako soubor dat a jako výstup.
156
Distribuční struktura v práci s modelem spočívá ve stanovení cílů a procesních postupů,
ze kterých vyplývá kolaborativní prostředí, které je využíváno jako nástroj účastníky
výstavbového projektu. Vyznačuje se mimo jiné vyššími požadavky na individuální
schopnosti pracovníků a obtížnějším řízením, ale také vyšší efektivitou a snadnější
spoluprací. Model je vnímán jako nástroj a prostředí. Při příchodu nových členů týmu je
v případě distribuční struktury výrazně snazší jejich začlenění [27, s. 217].
157
Z hlediska dospělosti se jedná o Level 3 Bew-Richardsova diagramu, nicméně BIM
v tomto ohledu není podmínkou. Existuje řada nástrojů, které komunikaci tohoto typu
umožňují bez využití BIM modelů. Názor na to, zda takové nástroje spadají pod BIM nebo
nikoliv se liší. Více viz kapitola 5.1.
155
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Podstatná je v případě využití BIM zejména komunikace s objednatelem158.
Díky komunikačním nástrojům a možnostem vizualizace je možné
s objednatelem konzultovat veškeré jeho požadavky na o poznání
srozumitelnější úrovni159 bez výrazného dodatečného navýšení nákladů [27,
s. 219]. To potvrzuje i Reddy, když zmiňuje důležitost vizualizace v rámci
komunikace s využitím BIM [15, s. 23].
Koordinaci pracovníků za pomoci schématu výměny dat lze využít nejen pro
řízení BOZP [45, s. 51], ale obecně pro koordinaci a sdílení dat mezi
jednotlivými účastníky výstavbového projektu. Každý může mít přístup
k pro něj relevantním informacím a zároveň může informační databázi
rozšiřovat, aniž by docházelo k vytváření redundancí nebo konfliktům
v databázi.
Nakonec spolupráce významně těží z nástrojů komunikace a procesů
koordinace činnosti. To může vést k významnému zvýšení efektivity.

Udržitelnost a udržitelná výstavba
Proces navrhování a realizace výstavbových projektů s využitím BIM je ze
své podstaty udržitelný [27, s. 219]. Informační databáze jsou tvořeny tak,
aby dopředu počítaly s možnými budoucími změnami, a každá jednotlivá
fáze výstavbového procesu navazuje z informačního hlediska na všechny
fáze budoucí160.
Udržitelnosti přispívá i zřejmá synergie mezi Lean construction a BIM,
spočívající v minimalizaci počtu variantních řešení projektu, snížení doby
realizace výstavbového projektu, vizualizaci procesů a dalších principů Lean
construction při realizaci projektu [8, s. 298-300].
Z hlediska nákladů nepříliš významným přínosem BIM je také například
snížení potřeby papíru [8, s. 327]. Dopady takové skutečnosti jsou zřetelnější
spíše s environmentálního hlediska a jsou pouze příkladem vedlejších
pozitivních dopadů využití BIM na životní prostředí, který působí spíše
banálně. O celkovém dopadu na životní prostředí v důsledku provozních
podmínek BIM lze snadno polemizovat, neboť využití moderních technologií
často naopak přináší vyšší energetické nároky na provoz apod.

Také objednatelem, uživatelem.
Srozumitelnost bývá důležitá zejména v komunikaci s objednatelem nebo uživatelem
netechnického vzdělání. Nástroje vizualizace jsou v tomto ohledu nedocenitelné.
160
Jedná se například o přenos dat od návrhu až po FM nebo propojení BIM s GIS.
158
159
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BIM přináší množství metod161, které umožňují navrhovat zelené budovy [8,
s. 358], šetrné k životnímu prostředí, a optimalizovat celý jejich životní
cyklus162 tak, aby byl v souladu se stanovenými cíli udržitelnosti. S využitím
BIM lze snadno navrhovat a realizovat výstavbové projekty v souladu
s hodnotícími systémy jako je například LEED163, BREEAM164, SBTool165 nebo
CASBEE166 [17, s. 16]. Je prokázáno, že při využití BIM lze snadno navrhnout
budovu tak, aby splňovala podmínky pro získání certifikace [15, s. 33-34].
V tomto ohledu jsou největší přínosy realizovány ve fázi návrhu projektu.
Existence funkčního modelu poskytuje provozovateli možnost provádět
operativní informovaná rozhodnutí [15, s. 32] i informovaná strategická
rozhodnutí, týkající se budoucnosti stavby [15, s. 35].

Externí přínosy
Problematika externích přínosů není v literatuře příliš rozšířena. Jedná se o
přínosy, ze kterých neplyne benefit přímo stavebnímu průmyslu nebo jeho
spotřebitelům, ale jiným průmyslovým odvětvím. BIM například vstupuje
formou příležitosti do IT průmyslu skrze zvýšenou poptávku po BIM
softwarových nástrojích. Za obecný přínos lze navíc vnímat roli BIM v tlaku
na posouvání technologické hranice ve vývoji nového vybavení167 a jeho
nasazování do praxe. To potvrzují i Barnes a Davies [11, s. 9]. Dále doplňují,
že „BIM přináší další příležitosti v podobě využívání existujících a nových
exportních trhů pro BIM know-how a BIM nástroje“ [11, s. 9, volný překlad].
Existuje množství subjektů168, které z této skutečnosti mohou profitovat.

Jedná se většinou o existující metody jako je analýza světla, ochlazování obálky, práce
s prostorem a materiály, využívání dešťové vody, různé systémy výměny tepla apod., které
lze díky modelům realizovat efektivněji nebo využít různé nástroje automatizace a výpočtů,
zkoumání variantních řešení apod.
162
Týká se nejen nejčastějšího případu optimalizace návrhu projektu, ale mimo jiné také
snížení množství objemu odpadů v průběhu realizace výstavbového projektu spoluprací při
fabrikaci a využití CNC strojů, využití 3D tisku pro tvorbu prototypů nebo využití nástrojů a
procesů optimalizací využívání zdrojů a řízení logistiky na staveništi.
163
Více na http://www.usgbc.org/
164
Více na http://www.breeam.com/
165
Více na http://www.sbtool.cz/
166
Více na http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/
167
Například rozšířená a virtuální realita, GNSS řízené stroje, technologie skenování objektů
apod., více v kapitole 5.3.1.
168
Například státní ekonomika, bankovní sektor apod.
161
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5.6. Mylná tvrzení o BIM
Vzhledem k obtížné a nejasné definici BIM (viz kapitola 5.1) se ukazuje, že
pro správné pochopení problematiky je vhodné vymezit nejen to, co BIM je,
ale také to, co BIM není. V literatuře se tato charakteristika často uvádí jako
mylná tvrzení, předpoklady nebo domněnky o BIM.
Eastman uvádí, že BIM nejsou takové modely, které [8, s. 19]:





obsahují pouze 3D data a žádné (nebo minimální) množství atributů,
nejsou interaktivní, tj. nevykazují prvky parametrické inteligence,
jsou jen sestavou 2D CAD propojení na soubory,
umožňují změnu rozměrového parametru tak, že se projeví pouze
v některém z pohledů na model.

Jernigan zmiňuje, že BIM [27, s. 54-57]:









není jeden model budovy nebo jedna databáze,
není náhrada za lidské zdroje,
nepředstavuje absolutní automatizace,
není perfektní (bez chyb),
není jeden konkrétní softwarový nástroj,
není pouze 3D model,
nemusí obsahovat 3D model,
pro fungování nevyžaduje kompletní nasazení a bezchybnost.

V souvislosti s implementací BIM Eastman vyjmenovává a vyvrací mylné
domněnky o BIM, vyplývající z nedostatečné znalosti problematiky [8, s.
185]:









trh není připraven,
nevyplatí se pracovat s BIM, pokud je již hotový projekt,
náklady na kvalifikaci jsou příliš vysoké,
učící křivka BIM je příliš strmá,
pokud má BIM fungovat, musí ho všichni používat,
existuje příliš vysoké množství právních překážek, jejichž odstranění je
příliš nákladné,
vlastnictví modelu a jeho údržba budou příliš náročné na zdroje,
standardy nejsou dostatečně definovány, takže je vhodnější vyčkat.

Epstein dodává jako další mylnou představu o BIM tvrzení, že jakýkoliv CAD
výstup je zároveň BIM [6, s. 12].
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Deutsch uvádí základní mylné představy o BIM takto [28, s. 12]:















při přechodu na BIM dochází ke snížení produktivity,
BIM softwarové nástroje jsou náročné na zvládnutí,
BIM narušuje zavedené pracovní postupy,
z BIM mají benefit pouze vlastníci i dodavatelé, projektanti nikoliv,
BIM zvyšuje riziko,
BIM vyžaduje vlastní dodavatelský systém,
při používání BIM nelze určit, kdo je za co zodpovědný a kdo je vlastníkem
modelu,
při používání BIM může každý měnit cizí model,
BIM rozmazává hranici mezi projektováním a realizací výstavbového
projektu,
architekt nezodpovídá za návrh projektu,
nelze modelovat a zároveň s některými informace pracovat ve 2D,
model nemůže být předmětem smlouvy,
na rozměry modelu se nelze spoléhat,
BIM přináší zvýšené množství žalob objednatele/dodavatele vůči
architektovi/projektantovi.

Kumar, který se zaměřuje na praktickou implementaci BIM, autory potvrzuje
a doplňuje následujícími omyly, spojenými s BIM:






„BIM je software,
pokud budu používat BIM software, ušetřím minimálně 20 %,
klient vyžaduje využití BIM na projektu, koupíme BIM softwarové licence,
děláme BIM už přes 30 let od doby, co přišly na trh CAD systémy,
BIM je jen CAD s jiným pojmenováním.“ [31, s. 1, volný překlad]

Z Deutschova pohledu je patrné zaměření na projekční činnost a nižší
úrovně dospělosti BIM. V případě komplexnější integrace BIM některé
z uvedených takzvaných mylných představ o BIM nejsou zcela mylné.
Odborná rada pro BIM zmiňuje jako jeden z častých omylů ve vnímání BIM
to, že je BIM považováno za pouhý 3D model [19, s. 14].
Velmi častým omylem v souvislosti s BIM je také předpoklad, že nástroje
BIM169 jsou naprosto funkční a bez chyb170. Toto tvrzení není často
z logických důvodů dodavateli nástrojů vyvraceno, někdy je naopak
dokonce podporováno. BIM nástroje jsou na velmi vysoké úrovni. Poptávka
po nových funkcionalitách nebo změně způsobu jejich fungování je enormní
V tomto kontextu se jedná zejména o softwarové nástroje, nikoliv však výhradně.
Za příklad lze uvést například chybné vykazování množství při určitých způsobech
modelování [110].
169
170
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a zavádění změn není jednoduché. Ze své podstaty tedy nástroje nemohou
být dokonalé a je na informovanosti uživatele a schopnostech technické
podpory, aby tato skutečnost nebyla překážkou.
Špatné vnímání BIM je jedno z významných rizik, spojených s implementací
a používáním BIM.

5.7. Implementace BIM
Implementace BIM může probíhat buď na úrovni trhu, na úrovni podniku
nebo na úrovni výstavbového projektu. Vzniká tak obrazná pyramida (viz
obrázek 5-23), která znázorňuje, že úspěšná implementace BIM do
výstavbového projektu může podpořit implementaci BIM do podniků a
analogicky úspěšná implementace BIM do podniku může podpořit
implementaci BIM do výstavbových projektů.
Výstavbový
projekt

Výstavbový
projekt

Výstavbový
projekt

Podnik

Výstavbový
projekt

Podnik
Trh

Obrázek 5-23: Pyramida implementace BIM - vztah trhu, podniků a výstavbových projektů
při implementaci BIM.
Zdroj: vlastní zpracování.

Pyramida implementace BIM koresponduje se sociální pyramidou BIM, jak ji
popsal Deutsch [28, s. 31-33].
Implementace BIM může probíhat i opačným směrem, tedy od
výstavbových projektů k podnikům a od podniků k trhu. V takovém případě
bude nižší stupeň pyramidy implementací BIM do vyššího stupně
ovlivněn171. BIM lze implementovat izolovaně pouze krátkodobě. O tom
svědčí zkušenosti implementace BIM do jednotlivých oblastí pyramidy.
Například pokud je BIM implementováno do výstavbového projektu, toto
nevyhnutelně vede k nutnosti změn v podniku tak, aby bylo možné metody
BIM použít. Zřejmý je například tlak stavebních podniků v různých zemích na
veřejný sektor (tj. vztah Podnik-Trh), aby byly metody BIM zapracovány do
To lze demonstrovat na příkladu: V případě, že projekční kancelář do své činnosti
úspěšně implementuje BIM, narazí na nedostatečnou standardizaci v případě, že trh na
implementaci BIM prozatím nereagoval. Kancelář bude vytvoření standardu skrze profesní
komory, lobbistické skupiny a další organizace podporovat a je pravděpodobné, že bude
nakonec mít možnost výslednou podobu standardu také ovlivnit z pozice experta.
171
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relevantních stavebních standardů a norem. Smith, která pohlíží na
implementaci BIM zejména jako na otázku rozhodnutí, se zabývá
skutečností, že adopce BIM na úrovni podniku je vnímána jako efektivní až
ve chvíli, kdy došlo k adopci i na úrovni trhu [18, s. 57]. Aby však došlo
k adopci na úrovni trhu, je třeba, aby existovaly podniky, kde již adopce BIM
proběhla. Vzhledem k tomuto cyklickému vztahu lze pro implementaci BIM
uplatnit doporučovaný [13, s. 18] princip Push-Pull (viz obrázek 5-24), jak byl
popsán například Martinem [56, s. 44], na který se mnoho autorů odkazuje
(například [30, s. 11] nebo [48, s. 50-51]). Z hlediska BIM to znamená mimo
jiné nutnost zapojení účastníků BIM procesu na tvorbě souvisejících
protokolů (Push), nebo specifikaci požadavků na BIM pro zajištění
interoperability z pohledu trhu nebo objednatele (Pull) [57, s. 37-38].
Push strategie

Produkce

BIM
Produkt

Propagace

Hledání
potřeby trhu

Pull strategie

Produkce

BIM
Produkt

Propagace

Potřeba trhu

Obrázek 5-24: Push a Pull strategie při implementaci BIM.
Zdroj: vlastní s využitím [56].

V kontextu stavby a výstavbového projektu, který je produktem stavebního
průmyslu, je za hlavního činitele strategie Push považován objednatel, a
hlavním činitelem strategie Pull zhotovitel [13, s. 19]. Klíčovou roli přitom
hraje v procesu veřejný sektor, který se může ocitnout v roli objednatele, ale
zároveň má nástroje i pro uplatňování Pull strategie172. Pro úspěšnou
implementaci BIM na trhu je podpora státu vnímána jako nutná, což dokládá
množství studií (např. [58], [20, s. 53-66], [19, s. 17-20] nebo [59]).
Implementace BIM je symbolizována změnou. Eastman zmiňuje, že „BIM
není věc nebo software, ale lidská aktivita, vedoucí k procesním změnám ve
výstavbě“ [8, s. 351, volný překlad]. Zkušenosti z praxe ukazují, že
implementace BIM závisí z velké části na lidech, a jen z menší části na
technologii.
172

Například vliv na legislativní podporu implementace BIM, tvorbu standardů apod.
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Eastman zmiňuje několik nutných základních kroků implementace BIM [8, s.
176-185]:







vytvořit směrnice pro využívání BIM,
vytvořit znalostní databázi BIM,
aktivně se věnovat zavedení BIM (pověřit lidské zdroje),
definovat měřitelnost na vstupech i výstupech,
investovat do vzdělávání (na podnikové i státní úrovni),
definovat produkt a zahrnout ho do právních požadavků a jiných
předpisů173.

Race naopak uvádí, že „(pro implementaci) neexistuje správná nebo špatná
cesta. Neexistuje kompletní BIM nebo metodika BIM. Každý musí adoptovat
to, co pro sebe považuje za správné.“ [14, s. 69, volný překlad] Dále pak uvádí
několik z praxe vycházejících základních oblastí, kterými je nutné se při
implementaci BIM zabývat [14, s. 69-95]:






pověření klíčové osoby, která se implementací BIM bude zabývat,
komplexní tvorba vyvážených týmů, které budou BIM realizovat,
externí audit pracovních týmů a procesů,
nastavení procesu výměny informací a tvorba BIM prostředí,
zpětná kontrola a vyhodnocování.

Z této interpretace implementace BIM je zřejmý důraz na složku řízení a
procesní stránku BIM.
Epstein jako klíčové oblasti implementace BIM uvádí:








volba programu (nástroje)174,
ověření programu (nástroje),
kvalifikace zaměstnanců pro práci s nástrojem,
kvalifikace zaměstnanců pro práci s IT,
benchmarking zvyšování kvalifikace,
firemní nasazení,
BIM manažer.

Tento výklad implementace BIM se jasně zaměřuje na konkrétní kroky
implementace BIM do podniku.

Tento krok znamená i zavedení standardizace, která je základním předpokladem žádoucí
automatizace [8, s. 281].
174
Epstein má na mysli softwarový nástroj. Její definice by v tomto ohledu byla možná
rozšířit na BIM nástroje v obecné rovině.
173
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Prakticky se implementaci BIM do projekční praxe z pohledu podniku věnuje
Shepherd, který postupně uvádí konkrétní kroky implementace BIM za
účelem:





koordinace tvorby modelů [13, s. 74],
detekce kolizí [13, s. 74-75],
4D koordinace [13, s. 75-78],
5D vykazování [13, s. 78-79].

Shepherd zmiňuje, že se jedná o implementaci BIM dospělosti level 2. Tyto
základní praktické kroky následně rozvíjí o další kroky implementace BIM
prostředí. Dle Shepherda implementace probíhá postupným zaváděním
dílčích nástrojů a realizací s tím souvisejících úkonů v souladu
s definovanými cíli [13, s. 84]. Jedná se zejména o následující kroky [13, s. 8293]:














příprava podnikového prostředí na adopci BIM,
tvorba strategických cílů,
seznámení zaměstnanců s vizí,
vyhodnocení připravenosti podniku na implementaci BIM 175,
tvorba plánu implementace a organizační struktury,
vyškolení tzv. BIM šampiona176,
marketingová podpora BIM177,
management změn,
oslava úspěchů178,
nastavení nové organizační struktury,
práce s informacemi a dalšími aktivy,
zajištění finanční podpory,
zajištění kvalifikovaných lidských zdrojů a jejich rozvoje.

Dle Smith je implementace BIM zejména otázkou obchodních rozhodnutí,
oproti rozhodnutím technickým [18, s. 27] a doporučuje k implementaci
systémový přístup [18, s. 29-30], tedy identifikaci podnikových procesů,
jejich analýza a následné optimalizace s využitím možností BIM. Důrazně

V tomto ohledu je běžné využívání externích konzultantů nebo specializovaných firem,
které mají se zaváděním BIM zkušenosti a pomoc s implementací je předmětem jejich
obchodní činnosti.
176
Přestože není existence takového zaměstnance v literatuře dostatečně popsána, v praxi
se jedná o klíčovou osobu implementace BIM. Každý podnik, který se implementací BIM
zabývá, potřebuje v této oblasti experta, který přijme BIM za své. Je to pracovník, který bude
svými znalostmi, dovednostmi a nadšením tlačit kupředu vývoj nejen sebe a svých kolegů,
ale celého podniku.
177
Je třeba, aby trh i podnik zaregistroval BIM jako novinku produktového portfolia podniku.
178
Je velmi důležitá jako součást motivace.
175
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také varuje před ideologickými tendencemi, jsou proti pragmatickému
systémovému přístupu [18, s. 30-31].
Hardin dělí BIM v závislosti na implementační strategii do tří kategorií na [9,
s. 5-6]:




rozšiřování stávajících systémů o BIM procesy, technologie a přístupy,
výměna stávajících systémů za BIM kompatibilní systémy,
transformace procesů podniku a příprava prostředí za účelem následné
adopce BIM.

Každý z těchto přístupů k implementaci má své výhody a nevýhody, přičemž
poslední zmiňovaný získává v praxi stále více na popularitě [9, s. 7].
Holzer zmiňuje důležitost zavedení standardů pro implementaci BIM, a to
zejména na podnikové úrovni. Kromě toho uvádí základní obsah takových
standardů [48, s. 123-124].
Z hlediska implementace BIM lze také identifikovat konkrétní překážky a
bariéry. Ty představují rizika implementace BIM, nebo kategorie, do kterých
rizika spadají. Eastman rozlišuje dvě základní kategorie překážek
implementace BIM [8, s. 185-189]:



procesní bariéry (obchodní, právní, organizační a znalostní 179 překážky),
technologické bariéry.

Barnes a Davies zmiňují konkrétní domnělé překážky, které brání
organizacím v zavedení BIM [11, s. 13]:





trh není na BIM připraven, jedná se stále o inovativní fázi a na zavádění
BIM je příliš brzy,
náklady na kvalifikaci jsou příliš vysoké, nejsou jasné kvalifikační
požadavky a učící křivka je příliš strmá,
zavedení BIM vyžaduje investici do nových technologií a hardwarového
a softwarového vybavení, tato investice není jasně obhajitelná,
nejsou jasně kvantifikovatelné přínosy BIM.

Autoři se věnují hlubšímu vysvětlení těchto bariér a zdůrazňují, že se často
jedná o subjektivní vnímání skutečnosti [11, s. 13] a že existují způsoby, jak
tyto překážky překonat [11, s. 13-15].

Jedná se zejména o bariéry, související s mylným vnímáním BIM (viz kapitola 5.4), nebo
s jeho nedostatečnou znalostí.
179
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Další překážky uvádí FMI Research Survey 2007:












„nedostatečné zkušenosti a kvalifikace,
vyšší komplexita systému,
chybějící průmyslové standardy,
špatná integrace do existujících systémů,
odlišné potřeby účastníků výstavbového projektu,
nutnost školení pro zajištění kvalifikace,
nejasná obchodní hodnota a ROI BIM,
obtížná iniciace změny a interní obhajoba investice,
vágní odhady nákladů BIM,
právní a smluvní nejasnosti,
bezpečnostní riziko.“ [53, s. 21]

Tradiční podniková struktura není s BIM kompatibilní. Jernigen například
uvádí, že „Implementovat BIM bez změny tradičního architektonického
procesu s sebou přináší problémy.“ [27, s. 119, volný překlad] Eastman dále
zdůrazňuje, že přechod na BIM není jen technologická změna, ale že se také
jedná o procesní změnu [8, s. vii]. Hardin přitom doplňuje, že je snazší
reagovat na změnu trendu v průmyslu v případech, kdy se jedná o menší
nebo střední podniky. V případě velkých podniků může změna trvat delší
dobu [9, s. 259].
Podle Eastmana existují čtyři hlavní výzvy v zavádění BIM do stavební praxe.
Jsou jimi [8, s. 26-28]:





spolupráce napříč profesemi,
právní změny ve vlastnictví dokumentace a dalších výstupů,
změny v zažité praxi a využívání informací,
problémy s implementací.

Odborná rada pro BIM uvádí několik základních překážek adopce BIM na
českém trhu [19, s. 25-26]:











nedostatek příležitostí,
zpracování jednotlivých stupňů dokumentace různými zpracovateli,
rozdělení financí mezi etapami stavebního procesu,
fragmentace stavebního průmyslu,
skutečná cena projektových prací a tlak na nejnižší cenu,
chybějící odborníci pro koordinaci projektu metodikou BIM,
nedostatečné vzdělávání účastníků stavebního procesu,
neochota k aplikaci nových přístupů v praxi,
lpění na 2D projektové dokumentaci,
chybějící pravidla pro formální stanovení BIM procesů,
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nedostatečná definice autorských a jiných vlastnických práv BIM modelu,
nedostatečná podpora a kompatibilita BIM nástrojů,
chybějící knihovna BIM objektů,
celková cena zavedení BIM,
nedostatečné CAD manuály.

Odborná rada dále uvádí, že většina zmíněných překážek je důsledkem
nedostatečné informovanosti [19, s. 26].
Důležitým pojmem v oblasti implementace BIM je adopce BIM. Rozdíl mezi
implementací a adopcí není ve stavebním průmyslu jasně definován. Je však
možné řídit se výkladem v oblasti medicíny [60], která implementaci
definuje jako proces s cílem umožnit nové použití technologie, zatímco
adopci jako proces s cílem jejího používání, často na úkor zastaralé
technologie (viz obrázek 5-25).

Adopce

Implementace

Používání

Obrázek 5-25: Vztah implementace, používání a adopce.
Zdroj: vlastní zpracování.

Barnes a Davies nazývají adopci integrací a popisují ji oproti implementaci,
jako proces posunu od vnímání BIM jako nástroje k vnímání BIM jako
platformy a následně jako prostředí [11, s. 44].
Pro úspěšnou adopci BIM doporučuje Eastman [8, s. 189]:






realizovat pilotní výstavbový projekt,
prototypovat vzorky180,
zaměřit se na jasně definovatelné cíle,
vytvořit metriku pro hodnocení postupu,
účastnit se kolektivního snažení o zavedení BIM na trhu 181.

Přestože cílem implementace BIM by v důsledku mělo být BIG BIM, někdy je
vhodnější zvolit zavádění little bim a později se k BIG BIM dopracovat. To
Například se může jednat o prototyp modelu, který je následně použit pro definování
požadovaného produktu.
181
Tj. spolupracovat s nižšími stupni pyramidy implementace BIM, viz. obrázek 5-23.
180
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potvrzuje například Eastman, když v případě implementace nástroje pro
vykazování množství doporučuje nejprve implementovat jeden nástroj a
využít ho pro vykazování jednodušších prvků182 a až později přistoupit
k integrovanému procesu vykazování [8, s. 280]. Epstein zdůrazňuje, že
implementace BIM ze své podstaty zásadní změny musí být pozvolná a jako
příklad dává přechod na CAD, který probíhal pozvolna po dobu 20 let [6, s.
21]. Za zmínku však stojí také Deutschovo srovnání implementace CAD a
BIM. Uvádí, že rychlost adopce BIM je minimálně dvakrát vyšší, než byla
rychlost adopce CAD [28, s. 4].
Deutsch se dále zabývá adopcí BIM a zdůrazňuje, že jednou z častých chyb
je snaha o implementaci BIM v přílišné podrobnosti příliš brzy. Doporučuje
spíše pozvolný postup [28, s. 20]. Dále se věnuje strategii implementace,
kterou lze rozdělit na několik různých přístupů, jež pro úspěšnou adopci
mohou být aplikovány [28, s. 25-26]:










identifikace přínosů a spolu-přínosů adopce BIM,
využití služeb odborníka na BIM pro pomoc s implementací a následnou
adopcí,
rozčlenění procesu adopce do většího množství fází,
volba Kaizen183 přístupu k postupné implementaci,
přístup k adopci jako k řešení problémů,
využití sekvenčního přístupu k adopci,
shoda na společné vizi,
pohled na adopci jako na motivaci k postupu,
tvorba vlastní strategie adopce.

Deutsch dále uvádí konkrétní kroky implementace:







„vyhledej pomoc,
navrhni nové pracovní postupy,
identifikuj klíčové pozice a sestav tým,
vyber pilotní projekt,
sestav systém zpětné vazby,
vyhodnoť ponaučení184 a zaveď osvědčené metody185.„ [28, s. 37, volný
překlad]

V oblasti BIM se jedná zejména o objekty typu Count, u kterých se vykazuje jednotkové
množství. Jde například o okna, dveře, zařizovací předměty apod.
183
Přístup Kaizen je obrat často používaný ve strojírenství při řízení podniku. Kořeny má
v Japonsku v automobilovém průmyslu a mimo jiné říká, že cesta za dosažením
komplexního a velmi náročného cíle vede skrze malé postupné kroky [104]. Ve spojení s BIM
se objevuje velmi často, například se o něm zmiňuje Hardin [9, s. 5].
184
Anglický pojem lessons learned.
185
Anglický pojem best practices.
182
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V rámci sociálního BIM, kterým se Deutsch zabývá, jmenuje vliv lidí jako
klíčový pro úspěšnou implementaci BIM a dokládá to případovými studiemi
[28, s. 46-61].
Konkrétní příklady implementace BIM uvádí také Crotty, který se věnuje
implementaci BIM obecně ve výstavbových projektech. Zdůrazňuje tři
důležité oblasti implementace, kterými jsou [2, s. 91]:




volba organizační struktury a dodavatelského systému výstavbového
projektu,
implementace dohodnutých výměnných formátů a typů informací k
výměně,
implementace dohodnutých informačních protokolů a jejich specifikace.

Hardin ostatní autory doplňuje tím, že zmiňuje další důležitou oblast
implementace BIM, kterou je marketing [9, s. 92-107]. Varuje také před
zavádějícím zjednodušováním a zobecňováním BIM [9, s. 94], která mohou
vést až k projevům Dunning-Krugerova efektu [61]. Jako nevhodné uvádí i
nadužívání nejasných akronymů [9, s. 97], které může působit zavádějícím
dojmem. To je důležité zejména ve spojení s nejasnou definicí BIM, kterou
se zabývala kapitola 5.1.
Problematiku implementace BIM komplexně shrnuje Kodetová, která
analyzuje proběhlé průzkumy na dané téma v celosvětovém kontextu [62, s.
17-42] a formuluje několik zásadních poznatků implementace BIM [62, s. 42]:








zapojení veřejného sektoru je důležité,
roli při implementaci hraje velikost podniku (tato skutečnost nebyla
dalším průzkumem potvrzena [62, s. 100]),
nejasnosti panují v oblasti FM, nejvyšší míra adopce je ve fázi
projektování,
implementace BIM je po adopci zpětně vyhodnocována kladně,
vnímané přínosy BIM se odlišují,
zahraniční zkušenosti nejsou zcela přenositelné,
znalost BIM nemusí korespondovat s mírou zavedení BIM v praxi.

Konkrétní řešení implementace BIM však Kodetová nepředkládá, protože
její výzkum byl zaměřen analyticky a explorativně.
Průzkumy, zaměřující se na adopci BIM, se různí v závislosti na pokládaných
otázkách a nejsou přímo srovnatelné. Namátkou lze zmínit například FMI
Research Survey 2007, který zmiňuje, že 35 % amerických objednatelů již
více než rok používá BIM [53, s. 18]. Z průzkumu však není jasné, co si
respondenti pod pojmem BIM představují. Průzkumy McGraw-Hill USA se
dlouhodobě BIM věnují, nicméně respondenty jsou většinou podniky, které
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se již BIM věnují. Od roku 2007 do roku 2009 se zvýšil podíl dotazovaných
podniků, které BIM používají, z 28 % na 49 % [2, s. 111]. V roce 2012 byla tato
hodnota již 71 % [63, s. 6]. Z průzkumu ovšem opět není zřejmé, co BIM pro
respondenty znamená. V roce 2008 byl proveden průzkum, z něhož
vyplynula jasnější odpověď ohledně využitelnosti BIM, které pro
respondenty BIM znamená zejména [2, s. 112]:




tvorbu modelů,
analýzu modelů,
prohlížení modelů.

Výzkum z roku 2016 zásadní nárůst nezaznamenává [64, s. 8]. Z uvedených
výkladů BIM je zřejmé, že se využívání týká pouze základních metod BIM. Na
BIM zaměřený průzkum McGraw-Hill 2010 se věnoval situaci v Evropě. Dle
průzkumu byla oproti spojeným státům adopce BIM u evropských 186
podniků pouze 36 %. Definice BIM však opět nebyla jasná.
Otázkou je také validita prezentovaných dat v provedených průzkumech.
McGraw-Hill 2016 například uvádí, že v ČR 84 % respondentů, kteří používají
BIM, spolupracuje s dalšími účastníky výstavbového projektu na detekci
kolizí [64, s. 9]. V kontextu míry zavedení BIM v ČR, která je dle průzkumu
25 % [64, s. 8], je to významná hodnota. Data, sbíraná a prezentovaná za ČR
společností ÚRS Praha, a.s. v době psaní této práce pravděpodobně 187
neodpovídají skutečné míře implementace BIM na českém trhu, která by tak
například v těchto ukazatelích předčila Dánsko. To má na rozdíl od ČR řadu
realizovaných pilotních projektů, od roku 2013 aktivní státní podporu a
požadavek na využití BIM ve veřejných zakázkách nebo cíl povinné využití
BIM ve všech výstavbových projektech do roku 2020 [65, 66]. Míra využití BIM
pro inženýrské analýzy je dle průzkumu 56 %, což je naopak více než ve
Velké Británii udávaných 46 % [64, s. 9]. Jak uvádí Kodetová, pro vyšší
vypovídající hodnotu takových průzkumů by bylo vhodné zaměřit se do
větší podrobnosti na konkrétní použití BIM [62, s. 101]. Klíčové je přitom to,
aby respondenti měli dostatečnou znalost BIM v jeho teoreticky širokém a
prakticky velmi konkrétním kontextu.

Zkoumány byly trhu Velké Británie, Francie a Německa.
Doložení této skutečnosti není předmětem práce a vyžadovalo by podrobnější průzkum,
který lze z části nalézt například v práci Kodetové [62]. Toto tvrzení se tedy opírá v tomto
případě zejména o praktické zkušenosti autora disertační práce.
186
187
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5.7.1. Implementace BIM v ČR
V České republice již několik let probíhají jednání na téma státní podpory
zavedení BIM. Dlouhou dobu nebylo zcela zřejmé, jaký vládní resort by se
měl problematikou zabývat. Usnesením vlády č. 1062 ze dne 15. 12. 2014
byla zřízena Rada vlády pro stavebnictví České republiky jako stálý poradní
orgán vlády [67]. Činnost rady je zabezpečena sekretariátem, který spadá
pod Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) [68]. Na základě usnesení č 2.
této rady z 13. 10. 2015 padlo rozhodnutí, že MPO bude problematiku BIM
průběžně sledovat a bude podporovat opatření, směřující k uplatnění
metodiky BIM v ČR. Součástí této zprávy bylo také navržení MPO jako
gestora zavádění BIM do praxe v ČR [69]. Na základě spolupráce MPO, Svazu
podnikatelů ve stavebnictví188, Odborné rady pro BIM a dalších organizací byl
vládě předložen [70] dokument 167/16 s názvem Význam metody BIM
(Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a
návrh dalšího postupu pro její zavedení [71], který shrnuje problematiku BIM
a navrhuje další postup pro zavádění BIM v ČR. Zavedení BIM v ČR je
podpořeno i směrnicí 2014/24/EU [72], která se pozitivně staví k využití BIM
ve veřejných zakázkách, a kterou ČR musela do roku 2016 zapracovat do
svých právních požadavků a jiných předpisů. Vláda ČR na jednání 2. 11. 2016
schválila pod jednacím číslem 1353/16 dokument Význam metody BIM
(Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a
návrh dalšího postupu pro její zavedení. Vznikla tím povinnost MPO
zpracovat koncepci zavedení BIM v ČR a předložit ji vládě do 31. 7. 2017 [73].
Prozatím však státní podpora implementace BIM neexistuje nebo je spíše
formální. Dá se předpokládat, že situace se v dohledné době změní a ČR
bude následovat vzoru dalších států, kde se BIM podařilo úspěšně zavést.
V současné době se tak o implementaci BIM snaží podniky na své vlastní
úrovni a existují projekty, a začínají se objevovat pilotní výstavbové
projekty, které metodiku BIM uplatňují. Bariéry, spojené s neexistující
podporou veřejného sektoru, jsou však významné. Podíl BIM na
probíhajících nebo realizovaných výstavbových projektech v ČR má tak
spíše charakter využití specifických BIM nástrojů a postupného zavádění
little bim.
Implementace BIM v ČR je také významně podporována v oblasti
vzdělávání. Sekundární i terciární vzdělávací instituce zařazují BIM do svých
kurikul, stejně jako instituce celoživotního vzdělávání. Do praxe tak proudí
stále více odborníků, kteří jsou s problematikou BIM seznámeni. Významnou
188

Více na http://www.sps.cz/index.asp.
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překážkou kvalitní výuky BIM je však nedostatek realizovaných projektů a
případových studií. Chybí také potřebné ukotvení BIM v právních
požadavcích a jiných předpisech, „nejsou zpracována pravidla ani postupy
na celostátní úrovni“ [71, s. 5]. Zároveň neexistuje dostatek podkladů, které
by bylo možné pro výuku využít. Zlepšení pomáhá skutečnost, že se BIM
stále častěji objevuje v programech pořádaných konferencí.
Úspěšné implementaci BIM do praxe přispívá také vědecko-výzkumná
činnost. V tomto ohledu je stěžejní činnost podniků, které si vyvíjí vlastní
standardy a metody BIM. Nelze opomenout ani činnost Odborné rady pro
BIM, která skrze své pracovní skupiny189 sdružuje spolupracující organizace
a realizuje konkrétní výstupy.

5.8. Dílčí závěry
Problematika definice BIM je nepřehledná. Jak ukázala kapitola 5.1, existuje
velké množství definic, které vnímají BIM různým způsobem. Definice však
po významové stránce nejsou v rozporu. Problém je v nedostatečné míře
standardizace názvosloví. Ontologie BIM není zřejmá. Pro komplexní popis
systému je třeba rozšíření množství pojmů, ale praktický přístup k BIM
podrobnější klasifikaci nepřijal.
Je třeba vycházet z trojího možného výkladu BIM (dle kapitol 5.2, 5.3 a 5.4)
jako:




metodiky dodávky výstavbových projektů,
souboru metod,
produktu (modelu).

V případě definice BIM jako modelu je vymezení možné pomocí jasné
specifikace struktury informací v rámci databáze. V případě definice BIM
jako souboru metod je definice možná skrze bližší specifikaci relevantních
nástrojů a procesů nebo skrze jejich zobecněný popis. Problematická je
definice BIM jako metodiky. Za nejvhodnější lze považovat znázornění BIM
v rámci celého životního cyklu projektu, například dle PAS 1192 [24]. Toto
rozlišení lze doplnit o rozšiřující vztahy s dalšími klíčovými pojmy.

Aktuálně má Odborná rada pro BIM tři pracovní skupiny BIM a legislativa, BIM a výuka a
BIM a realizace.
189
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PLIM
PIM
Záměr

BIM
Projektování

AIM

Realizace

Provoz

Obrázek 5-26: Vztah BIM, PIM, AIM a PLIM ve výstavbovém projektu.
Zdroj: vlastní zpracování.

Schéma (Obrázek 5-26) znázorňuje vztah mezi informačním modelováním
budov (BIM), které je vnímáno jako soubor metod (viz kapitola 5.3), zejména
v oblasti projektování, ale i v oblasti záměru a realizace výstavbového
projektu. Do informačního modelu vstupují data z fází předcházejících
projektování, a výsledné informace jsou následně použity jako produkt (viz
kapitola 5.4) ve fázi projektování a ve fázích, které po projektování následují.
Tento vztah je v obrázku znázorněn šipkami. Soubor metod a produktů od
začátku výstavbového projektu až po jeho realizaci je souhrnně nazýván
informační modelování projektů (PIM). Také informace PIM jsou produktem,
využitelným ve všech fázích PIM a ve fázích, které po nich následují. To se
týká zejména informačního modelování majetků (AIM), které zastřešuje
provozní fázi výstavbového projektu. Kompletní proces informačního
modelování v rámci celého životního cyklu výstavbového projektu se
nazývá informační modelování životního cyklu projektu (PLIM). Speciální
postavení AIM oproti PIM v rámci PLIM vyplývá z významně odlišného
přístupu k informacím190 v rámci podružných fází výstavbového projektu.
Přechod mezi realizací a provozem je v rámci PLIM významným milníkem,
jako je tomu ostatně i v případě životního cyklu výstavbového projektu.
V českém prostředí navíc dochází k problémům s překladem. Anglická
terminologie je expresivnější, navíc dochází k odlišnostem z hlediska
britské a americké angličtiny. Nejvhodnější překlady znázorňuje tabulka
5-4.

Jedná se o odlišné požadavky na strukturu dat, odlišné cíle, jiné používané nástroje,
odlišné rozložení zdrojů, významně odlišnou délku trvání, charakter změn apod.
190
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Tabulka 5-4: Doporučené překlady BIM, PIM, PLIM a AIM.
Zdroj: vlastní zpracování.

Zkratka
BIM
PIM
PLIM
AIM

Pojem
Building Information Modeling
Project Information Modeling
Project Life Cycle Information Modeling
Asset Information Modeling

Překlad
Informační modelování staveb
Informační modelování výstavbových projektů
Informační modelování životního cyklu výstavbových projektů
Informační modelování majetku

Konkrétními překlady, které budou nutné pro začlenění BIM do českých
právních předpisů a jiných požadavků, se musí zabývat příslušné orgány. Pro
vědecko-výzkumnou činnost je vhodnější pojmy prozatím nepřekládat,
případně se držet překladů zažitých.
V praxi i ve vědeckých kruzích velmi často dochází k tomu, že pojmy PIM, AIM
nebo PLIM jsou zaměňovány za BIM (viz obrázek 5-27).
BIM
BIM
Záměr

BIM
Projektování

BIM

Realizace

Provoz

Obrázek 5-27: Mylné zaměňování PIM, AIM a PLIM za BIM ve výstavbovém projektu.
Zdroj: vlastní zpracování.

Toto zjednodušení je pochopitelné. V případě obecné diskuze má významný
dopad na srozumitelnost problematiky. Akronym BIM už je navíc ve
stavebním trhu natolik zažitý, že je velmi nepravděpodobná jeho změna.
BIM lze tedy vnímat také jako zastřešující pojem, ovšem pouze při vědomí
podrobnější ontologie vysvětlených pojmů. Jedná se přitom o úplné
vnímání BIM, nikoliv jen jeho součásti191. Obrázek 5-28 znázorňuje kromě
dvojsmyslného vnímání BIM také zařazení dalších pojmů, vyplývající
z kapitol 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4.

Takovou součástí by mohlo být například vymezení v závislosti na stupni dospělosti BIM
dle PAS 1192, nebo implementace little bim.
191
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BIM

PLIM
VDCO

PIM
VDC, BIM(M)

BIM
Záměr

Projektování

AIM FIM

VCM
Realizace

Provoz

Obrázek 5-28: BIM jako zobecnění BIM, PIM, AIM a PLIM.
Zdroj: vlastní zpracování.

Uvedená dvojsmyslnost BIM není z hlediska vědecko-výzkumné činnosti
přípustná. Je však třeba respektovat vývoj v praxi a ustálené názvosloví. Pro
správnou implementaci nejen BIM, ale všech souvisejících nástrojů a
procesů je nutné komplexní vnímání BIM nad celým životním cyklem
výstavbových projektů. Jako vhodné se jeví zavedení nového pojmu Design
Information Modeling (DIM). Využívání tohoto pojmu odstraňuje nežádoucí
dvojsmyslnost BIM, a zároveň dává prostor pro komplexní definice BIM.
Možné je také nahrazení nekonzistentního pojmu VCM přesnějším pojmem
CIM. Zároveň lze předpokládat budoucí rozšiřování pojmosloví o další
významné oblasti, jako je například SIM192.

BIM

PLIM
PIM
DIM
Záměr

Projektování

CIM
Realizace

AIM
Provoz

Obrázek 5-29: BIM jako zobecnění DIM, PIM, AIM a PLIM.
Zdroj: vlastní zpracování.

192

Informační modelování, související s bezpečností.
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Obrázek 5-29 vystihuje správné vnímání BIM193 napříč životním cyklem
výstavbového projektu.
Z rešerše problematiky a z praktických zkušeností lze identifikovat přínosy
BIM (viz kapitola 5.5), a to nezávisle na kategorizaci BIM. Tyto přínosy lze
kategorizovat, nicméně vzhledem k neustálému vývoji problematiky je
obtížné vytvořit takovou kategorizaci přínosů BIM, která by byla všeobecně
platná. Kategorizovatelné přínosy BIM existují, nejsou však jednoznačné a
jejich metrika je obtížná.
V rámci vnímání BIM veřejností existují také mylné předpoklady o BIM, tedy
tvrzení, která jsou z hlediska skutečnosti zavádějící, nebo v rozporu
s definicemi, výklady a přínosy BIM (viz kapitola 5.6). Mylná tvrzení o BIM jsou
doplňujícím vysvětlením toho, co BIM znamená a často jsou uváděna
v kontextu definic a výkladů BIM. Vzhledem k nejednoznačnosti definic a
výkladů BIM je specifikace toho, co BIM není, důležitou součástí celkového
vnímání problematiky.
Existuje množství způsobů, jak lze BIM implementovat. Implementace BIM
není v rozporu s implementací jakékoliv jiné inovace. Obecný popis
implementace BIM je komplikován obtížnou definicí a výkladem toho, co
BIM znamená.
V kontextu popsaného výkladu BIM a v souladu s kapitolou 5.7 se
implementace BIM liší v závislosti na tom, zda je BIM implementováno na
úrovni:




trhu,
podniku,
výstavbového projektu.

Teoretické poznatky, popsané v kapitole 5, jsou dále prakticky aplikovány
v další části výzkumu, který popisují kapitoly 7, 8 a 9.

193

Při současném vědomí všech dalších výkladů.
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6. Riziko
Rizikem se zabývá disciplína zvaná rizikologie. Její činností v praxi je řízení194
rizika. To je možné rozlišovat dle Tichého [74, s. xvi] na rizikové inženýrství a
management rizika. Rizikové inženýrství vytváří a analyzuje vstupy, které se
následně používají jako podklady k rozhodování o riziku (viz obrázek 6-1).
Tím se zabývá management rizika. Tématem prováděného výzkumu je
rizikové inženýrství, zejména na oblast identifikace událostí.
Řízení (ovládání) rizika
Rizikové inženýrství
Identifikace událostí
Analýza rizika
(zkoumání pravděpodobnosti)
Ohodnocení rizika
(zkoumání následků)
Monitoring rizika

Management rizika
Tvorba systému
managementu rizika

Rozhodování o riziku
Reakce na rizika
Sledování a hodnocení reakcí
na rizika
Ovládání rizika

Obrázek 6-1: Schematické znázornění závislostí základních aktivit rizikologie.
Zdroj: vlastní zpracování s využitím [74] a [75].

Základní terminologie vychází z normy ČSN ISO 31000:2010 [76], která
definuje riziko jako „účinek nejistoty na dosažení cílů“ [76, s. 11]. Norma je
však všeobecně vnímána jako nedostačující [77]. Tichý tak uvádí množství
dalších definic [74, s. 16], ze kterých je zřejmé, že riziko může být chápáno
různými způsoby.
Za účelem stanovení rizika jsou v rámci rizikového inženýrství identifikovány
scénáře událostí (dále jen události), které jsou následně parametricky 195
ohodnoceny, zejména pravděpodobností výskytu 196 a mírou dopadu197. Tím
Někdy také ovládání.
V případě metody FMEA se navíc kromě pravděpodobnosti výskytu a míry dopadu
zkoumá také zjistitelnost události.
196
Normy ČSN ISO 31000 definují pojem pravděpodobnost výskytu jako možnost výskytu
nebo
pravděpodobnou možnost výskytu.
197
Normy ČSN ISO 31000 definují tento pojem jako následek.
194
195
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dochází ke stanovení stupně rizika, se kterým je možné dále pracovat
v rámci managementu rizika.
Celkové riziko198 lze vyjádřit jako vektorovou veličinu dle rovnice [74, s. 152]:
𝑅𝑠 ≡ (𝑅𝑠1 , 𝑅𝑠2 , 𝑅𝑠3 , … , 𝑅𝑠𝑛 )

(6-1)

kde 𝑅𝑠 je celkové riziko,
𝑅𝑠𝑖 jsou dílčí stupně rizika.

Každé dílčí riziko lze vyjádřit také jako vektorovou veličinu dle rovnice [74, s.
152]:
𝑅𝑠𝑖 ≡ (𝑆𝑐𝑖 , 𝑃𝑖 , 𝐷𝑚𝑖 )

(6-2)

kde 𝑅𝑠𝑖 je dílčí riziko,
𝑆𝑐𝑖 je scénář události,
𝑃𝑖 je pravděpodobnost realizace scénáře události,
𝐷𝑚𝑖 je míra dopadu realizace scénáře události,
𝑖 je číslo rizika.

Ze vztahu (6-2) vychází množství metod pro kvantifikace rizika, například
metoda indexu RPN, která je víceparametrickým vyjádřením rizika. Jedná se
o součin tří hodnot, vyjádřených jako [74, s. 159]:
𝑅𝑃𝑁 ≡ (𝑆𝑣 × 𝐿𝑘 × 𝐷𝑡)

(6-3)

kde 𝑆𝑣 je závažnost události,
𝐿𝑘 je pravděpodobná možnost realizace události,
𝐷𝑡 je zjistitelnost události.

Pro stanovení rizika je vhodné použít některou z expertních metod, jako je
například FMEA [74, s. 183-185] nebo UMRA [74, s. 185-186]. Jejich verbální
principy se zaměřují na identifikaci událostí, numerické principy pak na
odhad rizika [74, s. 180].
Rizikologie identifikuje několik forem účastníků199 rizika. Příjemce rizika je
objekt nebo proces zkoumaného systému, který je přímo dotčen realizací
scénáře daného rizika. Variantou příjemce rizika je nositel rizika, který nese
náklady a výnosy, spojené s realizací scénáře daného rizika. Zdroj rizika200 je
objekt nebo proces zkoumaného systému, který je příčinou vzniku scénáře

Někdy se používá také termín portfolio rizik [74, s. 18].
Účastník rizika je každý, kdo je nějakým způsobem ovlivněn rizikem, nebo riziko
ovlivňuje.
200
Častěji se používá pojem zdroj události.
198
199
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daného rizika. Nakonec vlastník rizika je objekt nebo proces zkoumaného
systému, odpovědný za dané riziko [74, s. 7].
Riziko (risk) je neutrální hodnotou [78, s. 4], jejíž vnímání je relativní,
v závislosti na příjemci rizika. V případě, že realizace události (event), přináší
příjemci užitek (benefit), jedná se o šanci (chance), a v případě, že přináší
újmu (harm), jedná se o nebezpečí (hazard) [74, s. 148]. Analogicky je pak
nazýváno riziko přinášející užitek nazýváno příležitostí (opportunity), a
riziko přinášející újmu nazýváno hrozbou (threat), jak znázorňuje obrázek
6-2. Při podrobné identifikaci událostí je třeba rozlišovat událost 201 a scénář
realizace události202.
Užitek
Identifikace
Pravděpodobnost
výskytu

Míra
dopadu

Újma

Šance

Událost

Nebezpečí

Příležitost

Riziko

Hrozba

Následek
příležitosti

Význam
šance

Stupeň (úroveň) příležitosti

Následek
rizika

Dopad
události

Stupeň (úroveň) rizika

Následek
hrozby

Závažnost
nebezpečí

Stupeň (úroveň) hrozby

Obrázek 6-2: Schematické znázornění základních pojmů rizikologie.
Zdroj: vlastní zpracování.

Každé riziko může být objektivně charakterizováno svou pravděpodobností
výskytu a subjektivně svou mírou dopadu. V případě, že je zkoumáno
portfolio rizik dle rovnice (6-1), je nutno uvažovat možnost souvislosti mezi
jednotlivými riziky. Statistickou závislost je možno vyjádřit s využitím
korelačního koeficientu [74, s. 40], existenční a sekvenční závislosti je možno
vyjádřit s pomocí logiky [74, s. 43]. Pro zpracování a popis souvislostí mezi
jednotlivými riziky je třeba dostatečné datové základny, podle níž je možné
rizika analyzovat a jejich závislosti kvantifikovat.

Událost může být například: vypukne požár.
Scénářem realizace události (zjednodušeně také scénář události nebo jen scénář) je
například v případě události vypukne požár: shoří stodola, dojde k popálení lidí apod.
201
202
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Pro řádnou analýzu rizik je nutné vycházet z identifikace relevantních
událostí. Metody řízení rizika pracují často s katalogem nebezpečí203. Jedná
se o seznam, obsahující kromě identifikovaných nebezpečí, také jejich
kategorizaci a případně i další parametrická data. Způsob kategorizace a typ
přidružených dat vyplývá z oblasti, kterou se příslušná analýza rizik zabývá,
což je možné demonstrovat na řadě příkladů (např. katalog rizik PPP
projektů [79] nebo katalog rizik staveb dopravní infrastruktury [80]). Katalog
nebezpečí je klíčovým dokumentem analýzy rizik.

Vhodnějším termínem by byl katalog událostí. Tento pojem se však v praxi příliš nezažil.
Tomu přispívá skutečnost, že konkrétní metody, jako například v práci použité metody
FMEA nebo UMRA, pracují s rizikem jako s hrozbou.
203
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ČÁST 3
Riziko v informačním modelování
budov
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7. Riziko a informační modelování budov
Analýza rizik spojených s BIM je ovlivněna vnímáním a definicí BIM pro
zkoumaný systém204. V závislosti na tom totiž mohou být identifikovány
odlišné události, které mohou nastat. Velmi důležité je také to, jakým
účastníkem výstavbového projektu je riziko vnímáno. Jednotliví účastníci205
budou často vnímat odlišná rizika. I v případě, že budou vnímat stejná rizika,
můžou jim jednotliví účastníci výstavbového projektu přiřazovat odlišnou
pravděpodobnost realizace nebo míru dopadu související události.
Nezřídka může být také riziko vnímáno jedním účastníkem jako hrozba,
zatímco jiným účastníkem jako příležitost. Tyto skutečnosti je třeba při
analýze s BIM souvisejících rizik zohlednit.
Důležitost definice BIM pro analýzu rizik lze demonstrovat například na
zavádění BIM ve Velké Británii, která definovala jasné stupně dospělosti BIM
(viz Bew-Richardsův diagram v kapitole 5.1, obrázek 5-3). Zatímco při
zavádění BIM na maturity level 1 a maturity level 2 nedocházelo k zásadním
změnám při tradiční realizaci výstavbových projektů a došlo jen ke změně
některých používaných nástrojů, v případě zavádění BIM na maturity level 3
se objevily smluvní, právní a pojišťovnické problémy [11, s. 88], spojené se
zavádění kolaborativního prostředí (dále viz Kolaborace v kapitole 5.3.2).
Dalším příkladem může být vliv využitého dodavatelského systému.
V případě DBB dochází k tradičnímu řízení rizik jednotlivými účastníky
výstavbového projektu v případě, že není smluvně ujednáno jinak.
V případě využití IPD dodavatelského systému, který je s použitím BIM úzce
spjat (viz kapitola 5.2), je možné lépe alokovat riziko tak, aby byla zvýšena
efektivita v jeho řízení. Zároveň však vnikají nová rizika, jako je například
riziko špatného rozdělení rizik mezi účastníky výstavbového projektu nebo
riziko snížení motivace některá rizika řídit [11, s. 96]. Taková rizika je tedy ve
spojení s BIM možné identifikovat pouze v případě použití vybraného
dodavatelského systému.
Literatura se problematikou rizik a BIM zabývá pouze obecně [21, s. 13].
V odborných publikacích je téma rizik a BIM vnímáno jako žádoucí, a věnuje
se mu množství odborných článků [81]. Významná část z nich se zaměřuje
na problematiku detekce kolizí [82, 83] a další provozní rizika jako například
BOZP [26] apod. Publikace se věnují také standardním rizikům a BIM je
v kontextu zmiňováno jen okrajově. Jedná se například o realizaci
prefabrikovaných konstrukcí a s tím spojená rizika, přičemž článek zmiňuje

204
205

Tj. pro výstavbový projekt, pro podnik nebo pro trh.
Například zhotovitel nebo objednatel.
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snahu částečně zavést komunikační platformu s využitím BIM [84], nebo
realizaci tunelových konstrukcí [85]. Konkrétně riziky ve spojení s BIM se
zabývají Ding, Zhong, Wu a Luo ve svém článku, který se zaměřuje na
ontologii BIM. Jejich článek se zaměřuje na projekční rizika ve spojení
s využitím softwarových nástrojů a řeší tvorbu systému katalogizace a
vztahů relevantních rizik [86]. Rizikům BIM se věnují také některé závěrečné
práce. Evuri a Amir-Ashad provedli studii, zaměřenou na analýzu rizik a
přínosů BIM [87]. Rizikem se však zabývají pouze na obecné úrovni a ve
skutečnosti se jedná pouze o identifikaci a vysvětlení obecných kategorií
událostí. Navzdory tomu však jejich práce obsahuje ověřené podklady pro
další analýzu. Foster zase řeší právní problémy a rizika BIM na konkrétní
úrovni v rámci analýzy rizik z obchodního a právního hlediska [88]. Odborná
literatura se jinak zaměřuje na rizika, související s používáním BIM, nebo na
existující rizika, ovlivněná BIM. Rizika spojená přímo s BIM většinou neřeší.
V rámci výzkumu byly kontaktovány klíčové organizace, které se
problematikou BIM zabývají. Dle vyjádření zástupce mezinárodní
společnosti buildingSMART neexistuje dokument, který by se na
problematiku BIM a rizik přímo zaměřoval. Na českém trhu je situace stejná.
Odborná rada pro BIM se rizikem prozatím nezabývala, přestože téma vnímá
jako relevantní zejména pro implementaci BIM na českém trhu.
Základní problém spočívá v identifikaci rizik a jejich kategorizaci. Neexistuje
základní stavební kámen rizikové analýzy, tedy katalog nebezpečí (více o
riziku viz kapitola 6), která by s BIM souvisela. Tvorba takového katalogu je u
metodiky BIM, která má charakter inovace, velmi komplikovaná. Jak uvádějí
Mordue a Finch, „analýza rizik ve stavebním průmyslu není tvořena logicky
ani na základě matematických výpočtů, ale zejména zkušenostmi.“ [45, s. 78,
volný překlad] Je zřejmé, že právě při práci s inovacemi není možné se o
zkušenosti opírat tak, jako v případě analýzy jiných oblastí. Jistou analogii206
s BIM lze spatřovat v nástupu CAD před více než 40 lety. Okolní podmínky 207
v tomto období však byly významně odlišné. Identifikace událostí je tedy
komplikovaná. Problém kategorizace rizik souvisí s různorodým vnímáním
BIM napříč trhem (viz kapitoly 5.1 a 5.8).

7.1. Vliv BIM na rizika ve stavebním průmyslu
Mezi odbornou veřejností převládá obecný názor, že BIM snižuje riziko ve
výstavbových projektech a to zejména tak, že snižuje pravděpodobnost
realizace identifikovaných událostí tak, že přináší nástroje analýzy a řízení
206
207

A tedy také související zkušenostní databázi.
Například souběžný vývoj dalších technologií, globalizace trhu
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rizik. BIM pomáhá identifikovat nebezpečí, k jejichž realizaci může dojít.
Jeringan [27, s. 127] například uvádí příklad tradičního dodavatelského
systému, kdy je uchazečům o zakázku v rámci soutěže poskytnuta
projektová dokumentace, která ze své podstaty nemůže být nikdy
perfektní208. Existují společnosti, které zmíněných nedokonalostí zneužívají.
Využití BIM umožňuje zvýšit kvalitu projektové dokumentace a tím snížit
pravděpodobnost realizace takového nebezpečí209.
Jernigan uvádí, že jednou z hlavních výhod využití BIM v architektonické
praxi je snížení rizika a vyjmenovává:






„VDC snižuje riziko,
s využitím BIM jste schopní lépe se vypořádat s veřejnými kontrolami,
vlivy politického prostředí a diskuzemi nad financováním,
BIM umožňuje odhalit chyby dříve, než začnou stát značné množství
peněz, času a bolesti,
BIM umožňuje zajistit potřebnou výši kvality za nejnižší rozumné
náklady,
BIM umožňuje dodat simulaci výstavby před její výstavbou, což vede ke
snížení množství nedorozumění, zrychlení zadávacího řízení, omezení
neočekávaných událostí a snížení množství sporů a claimů.“ [27, s. 217,
volný překlad]

To potvrzuje i Epstein, když udává konkrétní příklady, jak BIM umožňuje
riziko ovlivňovat. Zmiňuje zejména automatizované, na pravidlech
postavené softwarové nástroje a iterativní prvky v procesní práci s BIM [6, s.
80]. BIM pomáhá zejména ve fázi analýzy rizik, kdy umožňuje shromažďovat
data a následně je interpretovat jako informace, které lze pro analýzu použít
(například [6, s. 127]).
Eastman zmiňuje, že vliv BIM na rizika se liší v závislosti na dotčených
účastnících výstavbového projektu. Zatímco pro projektanta lze mluvit
například o snížení chybovosti v projektu [8, s. 252], z pohledu objednatele
dochází ke snížení rizik, souvisejících se zodpovědností za chyby a
s problémy, vyplývajícími z projektu v průběhu výstavby. To potvrzuje i
Smith, když uvádí jako kvalitu, dostupnost a ověřitelnost informací
s využitím BIM jako klíčovou pro snížení rizik výstavbových projektů [18, s.
36-37].

Jedná se například o chyby, nejrůznější opomenutí nebo nejasnosti.
Za zmínku stojí skutečnost, že snížení takového rizika je pozitivně vnímáno zadavatelem
soutěže, který ho vnímá jako hrozbu. Nikoliv však už takovým uchazečem o zakázku, pro
kterého je uvedené riziko příležitostí.
208
209
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Významnou roli v řízení rizika hraje BIM tak, že umožňuje činit informovaná
rozhodnutí. To pramení hlavně ze skutečnosti, že modely mají lepší
konzistenci informací. Umožňují odhalení chyb, kolizí a dalších nedostatků
[45, s. 80]. Modely jsou flexibilní a umožňují lepší práci se změnami.
Umožňují je řešit rychleji a dříve. Díky využití modelů je také možné velmi
snadno realizovat různé scénáře návrhu nebo realizace výstavby. Významný
je také vliv BIM na řízení BOZP, kdy je možné propojovat rizika na objekty
v modelu, nebo tvořit pro rizika speciální objekty tak, aby bylo možné s nimi
dále pracovat nebo je prohlížet [45, s. 85-86].
Metodika BIM také umožňuje snazší a dřívější zapojení všech účastníků
výstavbového projektu. O tomto tématu blíže pojednávala kapitola 5.2
v souvislosti s IPD (viz obrázek 5-13).
Dle Eastmana BIM značně ovlivňuje rizika, spojená s odhady nákladů
výstavby. Toto tvrzení dokládá na grafu (viz obrázek 7-1), znázorňujícím
rezervy, které si dodavatelé vytváří pro případ nepřesného odhadu.

Obrázek 7-1: Minimální a maximální rezervy a rezervy v případě využití BIM v různých
fázích projektu.
Zdroj: [8, s. 163].

Eastman zmiňuje, že rostoucí trvání doby realizace výstavbového projektu
má významný dopad na některá jeho rizika. S využitím BIM se doba realizace
výstavbového projektu oproti tradičním metodám zkracuje [8, s. 165]. Jedná
se přitom zejména o zkrácení doby návrhu projektu, lepší časové plánování
se zapojením 3D koordinace a prefabrikace a rychlé reakce na nepředvídané
události.
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Významný vliv BIM na disaster planning zmiňuje Sanchez [39, s. 261].
V případě realizace události zásahu vyšší moci nebo jiných událostí
s vysokou mírou dopadu210 lze využít BIM modely za účelem získání
kritických informací pro záchranné činnosti apod. V současnosti tuto úlohu
plní v rozsahu dynamických informací BAS. BIM model by bezpečnostní
systémy rozšířil o statické informace, které mohou posloužit řadě účelů.
Samotný návrh projektu s využitím BIM navíc umožňuje řešit tato rizika
metodami prevence a přípravy.
Implementace BIM však může mít z hlediska rizik také negativní dopad. To
se týká například pojištění. V případě, že je BIM užíváno pouze jako nástroj,
nedochází k zásadním změnám. Jakmile však dojde k nasazení BIM
v kontextu metodiky na celém životním cyklu výstavbového projektu,
dodavatel se více zapojí v raných fázích výstavbového projektu a s tím
k řešení s realizací souvisejících rizik. Dodavatel přitom standardně není
pojištěn proti rizikům projektanta [11, s. 103]. Podobně je třeba přistupovat
ke smluvním rizikům. Dodavatelská rizika, spojená s implementací BIM,
prozatím nebývají standardně kryta existujícím pojištěním [11, s. 104] a
chybí i právní základ pro řešení případných sporů [6, s. 73]. To vyplývá
z relativně nízkého počtu výstavbových projektů realizovaných s využitím
BIM a nedostatečnými zkušenostmi pojišťoven. Lze předpokládat, že se
situace v tomto ohledu bude zlepšovat s tím, jak se bude zvyšovat počet
výstavbových projektů, realizovaných s využitím BIM, a množství
dodavatelů, kteří budou pojištění požadovat. V současnosti je vhodné
dodavatelská rizika řešit smluvně [11, s. 104].
Dalším příkladem negativního vlivu BIM na rizika je problematika sdílených
rozhodnutí [6, s. 80]. Při práci v kolaborativním prostředí často není
přirozeně zcela zřejmá zodpovědnost za některá rozhodnutí. Zatímco při
tradičním způsobu spolupráce zodpovědnosti jasné, v případě využití BIM
může dojít k potřebě úpravy zodpovědností.
Závěrem je třeba doplnit, že řízení rizik, která vznikají ve spojení
s používáním BIM, řeší zejména BEP, případně SoD. Podrobněji se jimi
zabývá kapitola 7.2. Velká část existujících rizik také zůstává implementací
BIM nedotčena [11, s. 104].

7.2. Rizika BIM
Rizika, související s BIM, je třeba rozlišovat na rizika, související
s implementací BIM, a rizika, související s používáním BIM. Kapitola řeší
210

Například rozsáhlý požár, havárie apod.
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zejména hrozby, vyplývající z nebezpečí, spojenými s BIM. Problematika
příležitostí a korespondujících šancí v rámci analýzy rizik není řešena.
Příležitostem se věnuje kapitola 5.5 formou přínosů BIM.

7.2.1. Rizika, spojená s používáním BIM
Rizika, související s používáním BIM, jsou v současné době neprobádanou
oblastí. Sporadicky se o nich zmiňuje odborná literatura. Barnes a Davies
například uvádějí zvýšená rizika ztráty dat [11, s. 103] a další rizika, spojená
s elektronickou správou dat [11, s. 104]. Při tvorbě softwarových nástrojů
vznikají související produktová rizika [11, s. 103]. Dále uvádějí, že BIM
výrazně upravuje vztahy mezi jednotlivými účastníky výstavbového
projektu a míchá jejich role a zodpovědnosti [11, s. 105]. Významným
tématem je také kyberbezpečnosti, které se věnuje Race [12, s. 107-112].
Zásadní projektová, finanční, provozní a další rizika však v literatuře
zmiňovaná nejsou.
V praxi i ve vědecko-výzkumné činnosti je však toto téma považováno za
významné a bylo by vhodné se mu v podrobné míře věnovat v rámci
praktické i vědecko-výzkumné činnosti.

7.2.2. Rizika spojená s implementací BIM
Rizika, spojená s implementací BIM, jsou v literatuře řešena spíše
sporadicky. Deutsch (stejně jako Hardin) uvádí, že implementace BIM je
z 10 % technologická záležitost a z 90 % záležitost sociální [9, s. 7], nicméně
vnímání BIM je často odlišné a 90 % úsilí je věnováno technologii, zatímco
sociálním aspektům BIM je věnováno pouze 10 % úsilí [28, s. x]. Velká část
rizik, spojených s implementací BIM, tak zůstává neošetřena. Smith se
zaměřuje na řízení inovačního rizika, protože implementace BIM lze
považovat za implementaci inovace. Popisuje chování podniků při
implementaci inovace na trh, nicméně konkrétním rizikům implementace se
nevěnuje [18, s. 58-59]. Smith však dále udává, že přestože zavádění každé
inovace je spojeno s rizikem, v případě implementace BIM se jedná o nižší
riziko, než v případě implementace CAD [18, s. 33]. Je tomu tak zejména
proto, že přechod od papíru k informačním technologiím neměl jasné cíle a
byl obtížně měřitelný. BIM je naopak dnes v souladu s již existujícími
podnikovými procesy a ve srovnání s CAD se nejedná tolik o inovaci, jako
spíše invenci. Riziko implementace BIM snižuje také skutečnost, že
informační technologie od doby zavádění CAD prošly zásadním vývojem.
Existuje významně vyšší množství softwarových nástrojů, které jsou zároveň
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dostupnější. Špatné rozhodnutí v oblasti informačních technologií má dnes
podstatně nižší míru dopadu, než v době, kdy docházelo k zavádění CAD.
Rizika implementace je nejvhodnější zkoumat na příkladech nepovedené
implementace BIM v praxi. Zkušenosti se špatným BIM jsou neocenitelné
pro analýzu rizik a identifikaci možných událostí. Přestože je takových
případů celá řada, podrobné informace o nich nejsou přístupné. To je
logické, protože takové informace si podniky z marketingových důvodů
raději nechávají pro sebe, na rozdíl od projektů, kde bylo BIM
implementováno úspěšně. Existuje však ještě druhý důvod, jehož dopady
jsou mnohem závažnější. Je jím nedostatečná znalost BIM v praxi a
neschopnost reálného vyhodnocení projektu z hlediska BIM jako úspěšného
či neúspěšného211. I v tomto případě je jednání podniků pochopitelné.
Některé konkrétní příklady špatného BIM uvádí v literatuře pouze Holzer [48,
s. 22-23], který zmiňuje zejména:











pseudo BIM a vydávání standardních metod a s nimi spojených procesů
za BIM [48, s. 23-24],
individuální BIM a chybějící procesy kolaborace mezi účastníky
výstavbového projektu [48, s. 24],
chybějící nebo špatný BEP a obcházení BEP [48, s. 24-25],
špatnou datovou integraci (informace v modelu v rozporu s LOI) [48, s.
25-26],
chybějící definice objektů ze strany objednatele [48, s. 26],
přemodelování - přílišná snaha o tvorbu perfektních modelů [48, s. 26],
nízká efektivita použití nástrojů212 [48, s. 27-28],
upřednostňování BIM na úkor stavebnictví,
nepřesnost modelu,
obcházení nastavených procesů za účelem zjednodušení [48, s. 28].

Rizikům implementace BIM se věnuje také Tarandi ve své závěrečné práci,
kde se zaměřuje na analýzu bariér, bránící adopci BIM ve stavebním
průmyslu. Rozlišuje oblasti překážek implementace BIM kterými jsou [89]:




překážky spojené s BIM jako produktem,
překážky spojené s BIM jako procesy,
překážky spojené s lidmi.

Může se například stát, že výstavbový projekt má pilotně zpracovanou projektovou
dokumentaci v BIM nástroji s využitím 3D objektově orientovaného modelování.
Objednatel pak považuje projekt z hlediska BIM za úspěšný, přestože, jak bylo vysvětleno
v kapitole 5.1, BIM je mnohem více, než pouhé 3D modelování projektové dokumentace.
Více o mylných představách o BIM bylo popsáno v kapitole 5.6.
212
Jedná se například o zbytečné lpění na jedné BIM platformě v rámci BIM prostředí.
211
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U každé kategorie uvádí další dílčí dělení a konkrétní příklady. Seznam není
úplný, je však demonstrován na případových studiích.
Karathodoros a Brynjólfsson řeší riziko v rámci problematiky implementace
BIM z hlediska objednatele pouze okrajově, když identifikují pouze
namátková právní a technická rizika [90, s. 75]. Zdůrazňují však, že analýza
rizik by měla být součástí již prvotních fází výstavbových projektů při
stanovování cílů [90, s. 73].
Na základě rešerše literatury, praktických zkušeností a rozhovorů s BIM
experty byl sestaven seznam nebezpečí implementace BIM. Jako podklad
pro sestavení seznamu byla použita myšlenková mapa (viz obrázek 7-2,
kompletní mapa viz elektronická příloha 14), která byla vytvořena
s uplatněním metody abstrakce. Dále byly použity metody dotazování
(individuální ústní rozhovory) odborníků činných ve výstavbě se specializací
na BIM a byla provedena rozsáhlá rešerše dostupné literatury.
Procesy

Data

Lidé

Rizika
implementace
BIM

Nástroje

Podnik
Metodika

Obrázek 7-2: Schematické znázornění myšlenkové mapy.
Zdroj: vlastní zpracování.

Získané informace byly zjednodušeny a oproštěny od nepodstatných
náležitostí [91] tak, aby bylo možné zjistit obecné vlastnosti a vztahy
zkoumaných jevů. Všechna identifikovaná nebezpečí byla kategorizována
s využitím induktivních metod, v souladu s kapitolou 5, dle:







kategorie BIM,
vnímání BIM jako produktu, metody a metodiky,
oblasti implementace v rámci projektu, podniku nebo trhu,
relevantní fáze životního cyklu výstavbového projektu,
zdroje rizika dle účastníků výstavbového projektu,
příjemce rizika dle účastníků výstavbového projektu.

Speciální přístup byl věnován kategorii BIM jako základnímu rozlišovacímu
parametru identifikovaných událostí do tematických celků. Zvažována byla
varianta využití existující kategorizace rizik213. Po důkladném zvážení byly
existující kategorie z hlediska tak specifické oblasti jako implementace BIM
213

Například rozlišení rizika dle Tichého [74] nebo jiných autorů (například [80] nebo [78]).
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shledány nedostatečné a příliš vymezující. V případě analýzy rizik na
konkrétním projektu nebo v konkrétním podniku by totiž bylo nutné tyto
kategorie předefinovat dle konkrétních potřeb rizikového inženýra. V tomto
případě se jako praktičtější jeví případné dodatečné zatřídění
identifikovaných událostí do existující struktury rizikové analýzy. Byly proto
definovány kategorie nové, které přímo z metodiky BIM vyplývají. Jedná se
o kategorie dle rozlišení nástrojů a procesů BIM (viz kapitola 5.3), které
umožňují BIM jako metodu a metodiku srozumitelně kategorizovat:








softwarové nástroje
zařízení,
interoperabilita a standardizace,
kolaborace,
kvalifikace,
smluvní zajištění a trh,
pracovní postupy.

Specifickou kategorií událostí jsou události, přímo související s modelem. Za
tímto účelem byla přidána další kategorie:


model a data.

Kategorie model a data v sobě zahrnuje zejména události technického
charakteru, související s existencí modelu. Přímo tedy koresponduje
s pojetím BIM jako produktu dle kapitoly 5.4. Zatímco pojetí BIM jako
metodiky dle kapitoly 5.2 v sobě zahrnuje práci s BIM jako metodou i s BIM
jako produktem, v případě, že by byla rizika kategorizována jen dle metod
BIM, některá důležitá hlediska, která se týkají modelů samotných, by mohla
být opomenuta.
Vzhledem k významu kategorie BIM pro zatřídění událostí je v následujícím
textu tématu věnována ještě samostatná podkapitola práce.
Vnímání BIM je v souladu rozlišení BIM dle kapitoly 5.8 a značí záměr, s jakým
je BIM implementováno. V případě vnímání BIM jako produktu se jedná o
události implementace za účelem vzniku modelu nebo informační databáze
bez dalšího zřetele jeho následného využití. V případě vnímání BIM jako
metody se jedná o události implementace nových nástrojů a procesů
v rámci projektu, podniku nebo trhu. V případě vnímání BIM jako metodiky
se jedná o události implementace BIM z metodického hlediska při zřeteli
následného využití vzniklého modelu, uplatnění nástrojů a procesů BIM a
dlouhodobé vize. Většina událostí spadá do vnímání BIM Metoda, některé
události jsou pak navíc relevantní i pro vnímání BIM jako Produktu nebo
Metodiky. Událost výjimečně spadá i do jediného způsobu vnímání BIM.
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Oblast implementace je v souladu s kapitolou 5.7 a rozlišuje události
z hlediska jejich relevance vůči implementaci BIM v rámci projektu, podniku
nebo trhu. Většina událostí v tomto kontextu spadá do kategorie Projekt a
Podnik. Existují však výjimky, které spadají výhradně do jedné kategorie
nebo také do kategorie Trh.
Fáze vyplývá ze standardního členění výstavbového projektu a jedná se o
rozlišení událostí z časového hlediska214. Většina rizik je relevantních ve více
než jedné fázi výstavbového projektu. Události byla do fází zařazována na
straně bezpečnosti, tj. pokud událost do příslušné fáze spadá jen z části
nebo jen za specifických podmínek, byla do fáze zařazena.
Zdroje a příjemci událostí jsou zejména klíčoví účastníci výstavbového
projektu215 a v ojedinělých případech také speciální účastníci výstavbového
projektu, kteří jsou pro některá rizika významní 216. Jedná se o zobecnění
zdrojů konkrétního identifikovaného rizika, sloužící zejména k filtrování
událostí za účelem jejich další analýzy. Součástí následné analýzy rizik by
měla být také identifikace konkrétních zdrojů rizika, umožňující jejich
následné řízení.
Každou událost lze na základě stanovených relací definovat jako vektorovou
veličinu dle vztahu:
𝐸𝑖 = (𝐶𝐴𝑇𝑖𝑆𝑐 , 𝐷𝑖 , 𝐶𝐴𝑇𝑖𝐵𝐼𝑀 , 𝐶𝐴𝑇𝑖𝐼𝑚𝑝𝑙 , 𝑃𝐻𝑖 , 𝑆𝐻𝑖𝑆 , 𝑆𝐻𝑖𝑅 )

(7-1)

kde 𝐸𝑖 je událost,
𝐶𝐴𝑇𝑖𝑆𝑐 je množina kategorií událostí,
𝐷𝑖 je název události,
𝐶𝐴𝑇𝑖𝐵𝐼𝑀 je množina kategorií BIM,
𝐼𝑚𝑝𝑙
𝐶𝐴𝑇𝑖
je množina kategorií implementace,
𝑃𝐻𝑖 je množina fází časového rozlišení,
𝑆𝐻𝑖𝑆 je množina účastníků jako zdrojů rizika,
𝑆𝐻𝑖𝑅 je množina účastníků jako příjemců rizika,
𝑖 je číslo události.

Při tvorbě seznamu nebezpečí byl kladen důraz na události, související
s riziky implementace BIM. Události, související s používáním BIM, nebyly
mapovány. Seznam nebezpečí byl využit pro následnou tvorbu modelu,
které se věnuje kapitola 8.1.
V případě potřeby je vhodné fáze rozšířit v závislosti na trhu, ve kterém jsou rizika
analyzována, například podle jednotlivých stupňů projektové dokumentace.
215
Projektant, dodavatel (stavby), objednatel, subdodavatel apod.
216
Jedná se například o dodavatele nástrojů, dodavatele metod, státní instituce nebo další
instituce třetí strany, jako jsou například banky, vzdělávací instituce apod.
214
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Vzniklý seznam obsahuje 127 zatříděných nebezpečí. Tabulka 7-1
prezentuje náhled zatříděného nebezpečí na třech vybraných příkladech.
Kompletní seznam je součástí příloh této práce (příloha 6). Vzhledem
k rozsahu seznamu obsahuje příloha pouze výčet událostí a jejich zatřídění
do kategorie BIM. Seznam včetně všech parametrů je obsažen v modelu,
který je součástí elektronických příloh (elektronická příloha 15). Seznam
zatříděných nebezpečí byl v průběhu výzkumu verifikován expertním
posouzením a připomínky expertů (příloha 13) byly do výsledného seznamu
zapracovány.
Tabulka 7-1: Příklad aplikované kategorizace událostí.
Zdroj: vlastní zpracování.
ID Kategorie BIM
...

...

Událost

Vnímání BIM

...

...

Špatná specifikace
Interoperabilita
20
LOI nebo absence
a standardizace
specifikace
...

...

56 Model a data

...

...

82 Kolaborace

...

...

...

Oblast
implementace
...

Produkt
Projekt
Nástroj/Metoda Podnik

...

...

Produkt
Chybějící informace
Nástroj/Metoda Projekt
v modelu
Metodika

...

Nedodržování BEP

...

...

...

Nástroj/Metoda Projekt
Metodika
Podnik

...

...

Fáze

Zdroj

Příjemce

...

...

...
Projektant
Dodavatel
Objednatel
Provozovatel
Vlastník/Investor
Subdodavatel
...
Projektant
Dodavatel
Objednatel
Provozovatel
Vlastník/Investor
Státní správa
Instituce třetí strany
Subdodavatel
...
Projektant
Dodavatel
Objednatel
Provozovatel
Vlastník/Investor
Subdodavatel
...

Záměr/Příprava
Projektant
Projektování
Dodavatel
Realizace
Objednatel
Provoz
...

Projektování
Realizace
Provoz

...

...

Projektant
Dodavatel
Provozovatel
Subdodavatel

...

Projektant
Záměr/Příprava
Dodavatel
Projektování
Objednatel
Realizace
Provozovatel
Provoz
Subdodavatel
...

...
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Kategorizace rizik, spojených s implementací BIM
Navržená kategorizace událostí, spojených s implementací BIM, vyplývá
z teoretických poznatků, prezentovaných v kapitole 5. Jedná se o následující
kategorie, jejichž význam a role již byly v rámci práce dostatečně popsány:









softwarové nástroje,
zařízení,
interoperabilita a standardizace,
kolaborace,
kvalifikace,
smluvní zajištění a trh,
pracovní postupy,
model a data.

Tyto oblasti byly za účelem kategorizace událostí zvoleny z toho důvodu, že
postihují problematiku BIM komplexně. Cílem bylo vytvořit takový systém,
který bude pro identifikaci událostí fungovat na straně bezpečnosti tak, aby
nedošlo k nežádoucímu opomenutí některé události v klíčové fázi analýzy
rizik. Výsledkem je systém, který zdánlivě nekategorizuje události
jednoznačně. To se projevuje tím, že lze identifikovat událost, kterou je
možné zatřídit do více než jedné kategorie. Takovou událostí může být
například nebezpečí ztráty dat. Událost je možné zatřídit do kategorie
pracovní postupy, ale také do kategorie model a data. Dochází tak ke
zdánlivé redundanci. Je proto třeba vždy vnímat událost v kontextu
kategorie, která má tak dvojí funkci:



funkce kategorizace,
funkce zpřesnění.

Na příkladu nebezpečí ztráty dat tak v případě kategorie pracovní postupy
může jít o ztrátu dat, spojenou s nevhodně zvoleným způsobem práce
s modelem nebo předávkou dat. V tomto kontextu by mohlo být nebezpečí
zatříděno i v kategorii interoperabilita a standardizace. V případě kategorie
model a data se bude jednat spíše o ztrátu dat, spojenou například
s nedostatečným technickým zajištěním nebo selháním softwarových
nástrojů. To by zároveň bylo nebezpečí, které by mohlo spadat také do
kategorie softwarové nástroje. Zatřídění nebezpečí ztráty dat do všech
těchto kategorií je v pořádku. V případě, že analýzu rizika provádí expert
znalý problematiky BIM, není tato míra agregace problematická, protože
událost je svým zatříděním dostatečně vymezena. Zároveň však není příliš
návodná, takže expert například při identifikaci scénářů není omezen.
V případě, že expert není dostatečně znalý problematiky BIM, je vhodnější
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formulovat události konkrétněji. Pro uvedený příklad by tak bylo možné
vytvořit větší množství různých událostí, jako například nebezpečí
neúmyslného smazání nezálohovaných dat apod.
Kategorizace událostí implementace BIM je v kontextu analýzy rizik mířena
zejména na experty, kteří se v problematice orientují. V tomto duchu byla
databáze nebezpečí také verifikována a případné připomínky expertů byly
zapracovány. Při analýze rizik experty s menší nebo průměrnou znalostí BIM
by bylo vhodné za tímto účelem vhodné události blíže specifikovat snížit
míru agregace kategorií BIM.
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ČÁST 4
Model a nástroj
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8. Model a nástroj
K analýze rizik implementace BIM je možné využít specializovaný nástroj
BIMplerisk 1.0217. Kapitola stručně popisuje jeho fungování. Zdrojem dat pro
software je relační model218 nebezpečí a jejich scénářů, souvisejících
s implementací BIM219. Jako databáze nebezpečí byla využita data, kterým
se věnuje podrobněji kapitola 7.2.2. Model i nástroj jsou kompatibilní
s platformou Microsoft Office, k tvorbě programových částí byl využit
programovací jazyk VBA.
Vytvořený model i nástroj jsou volně k dispozici ke stažení v rámci projektu
DCL220 katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, fakulty stavební ČVUT
v Praze.

8.1. Model
Model je reprezentován naplněnou relační databází. Schéma struktury
Modelu znázorňuje obrázek 8-1.
Model
Data

Architektura
modelu

Relační
databáze

Naplněná
relační
databáze

Obrázek 8-1: Schéma využití modelu pro tvorbu naplnění relační databáze.
Zdroj: vlastní zpracování.

Dále jen BIMplerisk. Jedná se o anagram pojmů BIM, implementace a riziko.
Definici uvádí například Mildeová: „Model je účelové zjednodušení skutečnosti, kdy jsou
za účelem zvládnutelnosti opomenuty méně důležité detaily reality.“ [1, s. 86]
219
Dále jen Model.
220
Jedná se o ukončený Centralizovaný rozvojový projekt ve spolupráci s VŠB TU Ostrava:
Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování, odpovědný řešitel doc. Ing. Václav Beran,
CSc. Více informací na http://decisionlab.fsv.cvut.cz/.
217
218
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8.1.1. Naplněná relační databáze
Naplněná relační databáze byla vytvořena v software Microsoft Access
2016221. Tvorba sestávala ze dvou klíčových kroků:



tvorba architektury modelu a související relační databáze,
naplnění relační databáze daty.

Architektura modelu je reprezentací kategorizace událostí. Architektura
modelu je znázorněna v relační sestavě (viz obrázek 8-2). Relační databáze
je reprezentací navržené architektury modelu.

Obrázek 8-2: Relační sestava databáze.
Zdroj: vlastní zpracování v prostředí Access.

Relační databáze byla naplněna daty, získanými na základě provedených
rozhovorů, rešerše literatury a praktických zkušeností (blíže viz kapitola
7.2.2). Vzhledem k následnému používání Modelu pro potřeby rizikové
analýzy s využitím nástroje BIMplerisk, byla mapována výhradně nebezpečí
implementace BIM. Pro případné rozšíření architektura Modelu umožňuje
práci také s šancemi, je však třeba vytvořit databázi novou.

Dále jen Access. Databáze je ukládána ve formátu .accdb a je tedy zpětně kompatibilní
až do verze 2007. Software byl zvolen pro jeho relativně vysokou dostupnost na trhu a
funkcionality uživatelsky příjemně pracovat s vícehodnotovými poli.
221
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8.1.2. Fungování modelu
Model je zjednodušenou222 reprezentací identifikovaných událostí,
souvisejících s implementací BIM, a jejich parametrů. Každý parametr je
reprezentován vazbou na datovou tabulku, která definuje možné hodnoty,
jichž daný parametr může nabývat. Definován je i typ příslušné vazby, tedy
zda může odpovídající pole v databázi nabývat jen jedné nebo více
hodnot223 (viz tabulka 8-1).
Tabulka 8-1: Typ vazby parametru událostí pro jednotlivé tabulky.
Zdroj: vlastní zpracování.

Parametr
Kategorie BIM
Vnímání BIM
Oblast implementace
Fáze
Zdroj
Příjemce

Tabulka
Kategorie BIM
Vnímání BIM
Oblast implementace
Fáze
Účastníci

Typ vazby parametru
Jednohodnotové pole
Vícehodnotové pole
Vícehodnotové pole
Vícehodnotové pole
Vícehodnotové pole
Vícehodnotové pole

Dílčí tabulky je po obsahové stránce možné dle potřeby v rámci budoucího
vývoje modelu rozšiřovat. Výchozí nastavení vyplývá z teoretických
poznatků, diskutovaných v kapitole 7 (viz tabulka 8-2).

Model nepracuje se závislostmi událostí, nezohledňuje jejich existenční ani sekvenční
události. Přesto jsou existenční události zohledněny ve způsobu naplnění daty – při
zpracování informací byl kladen důraz na zajištění jednoznačnosti identifikovaných
událostí. Přestože takto identifikované události mohou být existenčně podmíněné,
nezávislé nebo vzájemně se vylučující, jejich redundance je minimální. Podrobnější
identifikace existenčních záležitostí by měla být předmětem práce s výstupy modelu,
zejména v souvislosti s analýzou scénářů událostí.
223
Vícehodnotová pole jsou specialitou prostředí Access a v problematice databází se
jedná o značně kontroverzní záležitost, která s sebou přináší množství problémů. Při
navrhování komplikovanějších databází je důrazně doporučeno se použití
vícehodnotových polí vyhýbat a používat všeobecně uznávané metody navrhování
relačních databází (zejména u databází většího rozsahu). Takové databáze jsou však
následně méně uživatelsky přívětivé a vyžadují vyšší míru specifikace uživatelských dotazů
při prohledávání a naplňování databází. Model událostí je databází natolik jednoduchou, že
využití vícehodnotových polí není pro následnou práci s databází překážou, a naopak její
používání v praxi činí přehlednějším. Z těchto důvodů bylo učiněno rozhodnutí o použití
vícehodnotových polí v modelu. Nástroj BIMplerisk navíc dokáže pracovat i s databází,
která s vícehodnotovými poli nepracuje, takže jejich použití je pouze přidanou hodnotou
v případě využití modelu z nástroje Access.
222
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Tabulka 8-2: Naplnění tabulek parametrů událostí.
Zdroj: vlastní zpracování.

Tabulka

Kategorie BIM

Vnímání BIM

Model a data
Produkt
Zařízení
Metoda
Software
Metodika
Interoperabilita a standardizace
Kolaborace
Hodnoty Kvalifikace
Smluvní zajištění a trh
Pracovní postupy

Oblast
Fáze
implementace
Projekt
Záměr
Podnik
Projektování
Trh
Realizace
Provoz

Účastníci
Projektant
Dodavatel
Objednatel
Provozovatel
Uživatel
Vlastník/Investor
Státní správa
Dodavatel nástrojů
Instituce třetí strany
Subdodavatel
Dodavatel metod

Parametr kategorie BIM odpovídá zatřídění rizika, kterému se blíže věnovala
kapitola 7.2.2. V případě potřeby je možné parametr nahradit jiným
zatříděním rizika tak, aby odpovídalo potřebám rizikové analýzy.
Uživatel modelu se může při stanovování parametru vnímání BIM řídit
otázkou, zda je příslušné riziko relevantní z hlediska vnímání BIM jako
modelu224, zda je relevantní z hlediska vnímání BIM jako konkrétních
nástrojů225 nebo procesů226, a případně zda je relevantní z hlediska vnímání
BIM jako metodiky227.
V oblasti implementace se uživatel modelu může řídit otázkou, zda se jedná
o implementaci BIM v rámci jednoho konkrétního projektu, nebo o
implementaci BIM v podniku činném ve stavebním průmyslu228.
Z hlediska parametru fáze by měl uživatel modelu k událostem přiřazovat
všechny fáze, ve kterých se relevantní riziko může vyskytnout. V případě, že
není riziko časově rozlišitelné, je vhodné do množiny uvažovaných fází
zahrnout všechny fáze.
Množina účastníků rizika je použita pro dva parametry, kterými jsou zdroje
a příjemci rizika. Vhodná volba zdrojů a příjemců rizika z množiny účastníků
Může se ale jednat i o informační databáze nebo naopak soustavy modelů.
Zejména softwarové nástroje a vybavení, ale také jejich používání a vzájemnou interakci.
226
Jedná se zejména o procesní, kvalifikační a technickou stránku informačního modelování
za použití konkrétních nástrojů a procesů nebo manipulaci s modely.
227
Tj. zejména dlouhodobý záměr, z hlediska projektového řízení volba soustavy nástrojů a
procesů, implementace BIM v rámci celého životního cyklu projektu nebo na trhu, volba
dodavatelského systému, tvorba standardů apod.
228
Fungování modelu v případě analýzy rizik implementace BIM v podniku přímo souvisí
s dalšími parametry událostí, kterými jsou zdroje a příjemci rizika. Volba těchto parametrů
pak přímo vymezuje charakter podniku (např. zda se jedná o dodavatele stavby nebo
projektanta).
224
225
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odráží roli uživatele ve výstavbovém projektu a tedy vymezuje pro něj
relevantní rizika. Toto je obzvlášť důležité v případě implementace BIM do
podniku. Uživatel modelu by měl k událostem přiřazovat všechny účastníky
projektu, kteří mohou být případnými zdroji nebo příjemci relevantního
rizika.

8.1.3. Export modelu
Model umožňuje export dat. To je relevantní zejména pro následné využití
databáze v nástroji BIMplerisk. Za tímto účelem byla v programovacím
prostředí VBA do Modelu přidána funkcionalita, umožňující export do
univerzálního databázového formátu .csv. Data jsou exportována do
adresáře, kde je umístěn soubor Modelu. Při exportu jsou automaticky
uplatňovány takové podmínky, aby bylo možné databázi do nástroje
BIMplerisk ihned importovat. Model lze exportovat jednotlivě po tabulkách,
nebo hromadně (viz obrázek 8-3).

Obrázek 8-3: Možnosti exportu modelu.
Zdroj: vlastní zpracování v prostředí Access.

8.1.4. Rozšíření modelu
S Modelem je možné a vhodné nadále pracovat. Pro práci s nebezpečími
implementace BIM je lépe zachovat stávající strukturu modelu. Je však
možné podrobněji se zaměřit na konkrétní oblast rizika 229. Obsah
jednotlivých tabulek (viz tabulka 8-2) lze měnit libovolně. V případě změny

229

Po vertikální linii se zaměřit například pouze na smluvní rizika apod.
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názvu tabulky je třeba provést zásah do VBA pro zajištění funkčnosti
exportu. Export lze vždy provádět ručně, v případě exportu pro následné
použití v nástroji BIMplerisk je nezbytné dodržet požadavky na vstupní data
dle kapitoly 8.2.1.

8.2. BIMplerisk
Nástroj je vytvořen za účelem praktické aplikace Modelu pro potřeby
analýzy rizik. K jeho tvorbě byl využit software Microsoft Excel 2016230 a
programovací prostředí VBA.
Hlavní funkcí nástroje je připravit na základě dat, importovaných z Modelu,
a nastavení omezujících podmínek, připravit šablonu pro následnou
podrobnější analýzu rizik s využitím metod FMEA, UMRA nebo
zjednodušenou analýzu s využitím Checklistu. Šablona je vytvořena ve
speciálním sešitu a lze s ní libovolně manipulovat231, po vytvoření jsou
přerušena veškerá propojení na BIMplerisk a vstupní data.
Načíst data

Sestavit seznamy / Resetovat

Vnímání BIM

Kategorie BIM

Produkt
Metoda
Metodika

Vše

Vyprázdnit

Oblast implementace

Název projektu

[Název zkoumaného projektu]

Fáze implementace

Model a data
Zařízení
Software
Interoperabilita a standardizace
Kolaborace
Kvalifikace
Smluvní zajištění a trh
Pracovní postupy

Záměr/Příprava
Projektování
Realizace
Provoz

Projekt
Podnik
Trh

Vše

Vyprázdnit

Vše

Vyprázdnit

Vše

Vyprázdnit

Relevantní
zdroj události
Projektant
Dodavatel
Objednatel
Provozovatel
Uživatel
Vlastník/Investor
Státní správa
Dodavatel nástrojů
Instituce třetí strany
Subdodavatel
Dodavatel metod

Vše

Vyprázdnit

Relevantní
příjemce události
Projektant
Dodavatel
Objednatel
Provozovatel
Uživatel
Vlastník/Investor
Státní správa
Dodavatel nástrojů
Instituce třetí strany
Subdodavatel
Dodavatel metod

Vše

Vyprázdnit

Vygenerovat Checklist

Vygenerovat FMEA

Vygenerovat UMRA

Předpokládaný počet segmentů

10

Použít katalog událostí jako seznam segmentů

Předpokládaný počet expertů

5

Generovat matice vnímání událostí pro každý aspekt

1 2 3 4 5 6
Obrázek 8-4: Ukázka prostředí BIMplerisk.
Zdroj: vlastní zpracování v prostředí Excel.

Dále jen Excel. Prostředí bylo zvoleno na základě kompatibility a uživatelské přívětivosti
pro koncového uživatele. Zvažována byla také varianta tvorby nástroje jako samostatného
software, která byla zavrhnuta, vzhledem k rozšířenosti Excel v praxi a ke skutečnosti, že
výstupy nástroje je třeba dále zpracovávat v tabulkovém procesoru a k nasazení prostředí
Excel by tedy stejně došlo.
231
Předpokládá se zejména úprava formátování, přidávání a odebírání nových listů,
doplňování obsahu apod.
230
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Uživatelské prostředí (viz obrázek 8-4) umožňuje uživateli načíst data,
exportovaná z modelu (1). Na základě načtených dat jsou následně
sestaveny seznamy pro volbu omezujících podmínek. Načtená data
je možné ručně232 přímo v nástroji upravit a následně spustit příslušným
příkazem233 sestavení nových seznamů (2). Po načtení dat může uživatel
v příslušných polích navolit omezující podmínky pro sestavení pracovního
listu (3). Pracovní list je sestaven volbou příslušného výstupu (4). Výstup je
vygenerován do samostatného sešitu, se kterým je možné dále pracovat a
bez propojení na BIMplerisk jej uložit. V některých případech je možné
požadovaný výstup blíže upřesnit doplňujícími volbami (5) a pro všechny
výstupy společnými poli (6).

8.2.1. Vstupní data
BIMplerisk importuje data z databází ve formátu .csv. Data jsou importována
jednotlivě, pro každou tabulku relační databáze zvlášť. Nástroj předpokládá
využití vícehodnotových polí v databázi. Pro správnou funkčnost nástroje je
třeba dodržet předepsanou strukturu tabulek pro import (viz tabulka 8-3).
Tato struktura je dodržena v případě využití funkce exportu v Modelu.
Nástroj hledá data pro import ve svém kořenovém adresáři234.
Tabulka 8-3: Parametry importu dat do BIMplerisk.
Zdroj: vlastní zpracování.

Parametr

Oddělovač
pole

Hodnota

středník (;)

Ohraničení
textu
horní
uvozovky (")

Jazyk

Desetinný
symbol

Záhlaví

čeština

čárka (,)

Součástí
exportu

Data jsou importována z tabulek předepsaných názvů (viz tabulka 8-4). Při
použití funkce exportu Modelu jsou příslušné názvy dodrženy.
Tabulka 8-4: Konvence pojmenování souborů pro import do BIMplerisk.
Zdroj: vlastní zpracování.

Tabulka
Název
souboru

Kategorie
Události
BIM
cats.csv

data.csv

Vnímání
Oblast
BIM
implementace
bim.csf

impl.csv

Fáze

Účastníci

phases.csv

ucas.csv

Pro zajištění základní bezpečnosti jsou pracovní karty pro úpravu dat v tabulkovém
procesoru skryty. Doporučený postup práce s nástrojem je úprava modelu a export dat.
233
Ten slouží zároveň jako reset nástroje do výchozího stavu.
234
Tj. tam, kde je nástroj umístěn.
232
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8.2.2. Checklist
Checklist je jedním ze základních nástrojů řízení rizik. Poskytuje uživateli
možnost identifikovat relevantní události a dále s nimi pracovat. Z hlediska
BIMplerisk se jedná o výpis relevantních událostí, v závislosti na
stanovených omezujících podmínkách. Obrázek 8-5 znázorňuje šablonu
checklistu. Oranžová pole jsou určena k vyplnění, zatímco bílá pole jsou
vyplněna automaticky na základě voleb zadaných v prostředí BIMplerisk.
Projekt
Vnímání BIM
Oblast implementace
Expert
Verze
Číslo

Zatřídění

Událost

Poznámky

Obrázek 8-5: Ukázka šablony checklistu.
Zdroj: vlastní zpracování.

8.2.3. Formulář FMEA
Metoda FMEA byla zvolena jako nejrozšířenější metoda expertní analýzy [92,
s. 183]. Formulář FMEA byl zpracován podle Tichého [74] a Berky [93]. Využití
formuláře předpokládá, že jeho uživatel je s metodou FMEA obeznámen.
Verbální fáze metody FMEA může proběhnout buď na úrovni práce
s Modelem, ze kterého formulář čerpá vstupní data, nebo na základě
vygenerovaného formuláře, který je možné ručně upravit nebo rozšířit.
Finální formulář pak slouží k realizaci numerické fáze FMEA s využitím
indexu RPN dle rovnice (6-3).
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Závažnost události 𝑆𝑣 je reprezentována koeficientem následků události:
𝑁 ∈ {1, 2, 3, 4, 5}

(8-1)

kde 𝑁 je koeficient následků události, přičemž nižší hodnota je vnímána jako nižší míra
následků události.

Pravděpodobná možnost realizace události
koeficientem pravděpodobnosti události:

𝐿𝑘

je

reprezentována

𝑃 ∈ {1, 2, 3, 4, 5}

(8-2)

Kde 𝑃 je koeficient pravděpodobnosti události, přičemž nižší hodnota je vnímána jako nižší
pravděpodobnost realizace události.

Formulář předpokládá zjistitelnost nebezpečí 𝐷𝑡 = 1. Celkové riziko dle RPN
pak lze pro každou událost vyjádřit vztahem:
𝑅𝑖 = 𝑁𝑖 ∗ 𝑃𝑖

(8-3)

kde 𝑅 je celkové riziko,
𝑁 je koeficient následků události,
𝑃 je koeficient pravděpodobnosti události,
𝑖 je pořadové číslo události.

Výslednému riziku 𝑅 je automaticky přiřazena míra rizika dle předem
definovaných kategorií. Předdefinované hodnoty jsou k nahlédnutí
v příloze (viz příloha 7). Po přiřazení míry rizika jednotlivým nebezpečím lze
rizika verbálně vyhodnotit a na základě verbálního hodnocení dále formulář
použít pro management rizika. Formulář umožňuje definovat až čtyři235
oblasti řízení rizika, které mohou být ohodnoceny:
𝑂𝑗 ∈ {1, 2, 3, 4, 5}

(8-4)

kde 𝑂 je relevantní oblast řízení rizika,
𝑗 je pořadové číslo oblasti,
z nižší hodnota je vnímána jako lepší možnosti řízení rizika v dané oblasti.

V případě potřeby je možné formulář ručně rozšířit o další oblasti, případně také rozšířit
přímo šablonu formuláře dle informací v kapitole 8.2.5.
235
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Míru řízení rizika pak lze pro každou událost vyjádřit vztahem:

𝑅𝑀𝑖 =

∑𝑛𝑗=1 𝑂𝑖𝑗
𝑛

(8-5)

kde 𝑅𝑀 je míra řízení rizika,
𝑂 je relevantní oblast řízení rizika236,
𝑖 je pořadové číslo události,
𝑗 je pořadové číslo oblasti řízení rizika.
𝑛 je celkový počet ohodnocených oblastí řízení rizika.

Na základě vypočtených hodnot lze pro každou událost stanovit zbytkové
riziko:
𝑅𝑅𝑖 = 𝑅𝑖 × 𝑅𝑀𝑖

(8-6)

kde 𝑅𝑅 je zbytkové riziko,
𝑅 je celkové riziko,
𝑅𝑀 je míra řízení rizika,
𝑖 je pořadové číslo události.

Zbytkové riziko lze na základě vypočtených hodnot zařadit do jedné
z předem definovaných kategorií. Předdefinované hodnoty jsou
k nahlédnutí v příloze (příloha 7). Takto kategorizované zbytkové riziko je
pak možné dále verbálně vyhodnotit, navrhnout opatření a stanovit
relevantní cíle.
Generovaný výstup šablony FMEA vychází z uživatelem navolených
možností v pracovním okně BIMplerisk (viz obrázek 8-4, pole 3). Příloha 8
znázorňuje náhled šablony FMEA. Oranžová pole jsou určena k vyplnění, bílá
pole jsou vyplněna automaticky včetně jednotlivých výpočtů metody FMEA.

8.2.4. Šablona UMRA
Metoda UMRA byla zvolena pro její univerzální přístup a schopnost
komplexní analýzy rizika ve srovnání s metodou FMEA. Formulář UMRA byl
zpracován podle Tichého [92, 94, 95] a Kubečky [96]. Využití formuláře, stejně
jako u metody FMEA, předpokládá obeznámení uživatele s metodou UMRA
tak, aby byl schopný ji nezávisle aplikovat.
Verbální fáze metody UMRA může proběhnout na úrovni práce s Modelem,
ze kterého jsou čerpána příslušná data, nebo lze k verbální analýze využít
formulářem generované šablony. Na základě verbální analýzy by měly být
236

Pruh znázorňuje skutečnost, že jsou uvažovány pouze ty oblasti, které byly ohodnoceny.
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stanoveny všechny relevantní segmenty projektu a zdroje událostí. Použití
šablony UMRA předpokládá následnou ruční úpravu formulářů tak, aby
vyhovovaly potřebám rizikové analýzy. Mnoho z těchto potřeb nelze
anticipovat, proto je automatizace tvorby formulářů pouze částečná.
Aspekty UMRA pracovně vyplývají z navolených kategorií BIM (viz obrázek
8-4, pole 3), které lze za tímto účelem v Modelu spravovat. Formuláře pro
expertní hodnocení jsou generovány na základě ručně zadaných hodnot a
voleb. Ty tedy definují předpokládané množství expertů, a jak má být
nakládáno s tvorbou segmentů – buď jsou jako segmenty využita
nebezpečí, odpovídající volbám uživatele, nebo jsou formuláře generovány
s přednastaveným počtem segmentů (viz obrázek 8-4, pole 6). Generované
formuláře jsou po skončení verbální fáze připraveny ke sběru dat a
základnímu vyhodnocení numerické fáze metody UMRA včetně výpočtů
součinitelů vnímání událostí experty. Připravená šablona pracuje
s událostmi jako s nebezpečími, nicméně je přípustné její využití také pro
vyhodnocování obecných událostí nebo šancí.
Numerická fáze UMRA vychází z hodnotící stupnice, která je součástí
šablony (tabulka 8-5) a definuje jednotlivé stupně závažnosti nebezpečí 𝑆𝑣,
někdy také ratingy 𝑅𝑡. Hodnotící stupnici lze rozšířit o další stupně nebo ji
upravit, přičemž změny budou automaticky zohledněny ve vyhodnocování
expertních matic.
Tabulka 8-5: Ukázka hodnotící stupnice UMRA.
Zdroj: vlastní zpracování s využitím [74, s. 348].
Nebezpečí

Realizace nebezpečí

Stupeň
závažnosti (Sv)

nepatrné

Nevyžaduje prakticky žádná opatření, nemá vliv na cenu ani lhůtu, lze
ho zanedbat nebo přehlédnout.

0

malé

Nepodstatný vliv na cenu nebo lhůtu, nevyžaduje více než běžný zásah.

1

střední

velké

Vyžaduje zvýšené náklady na odstranění následků (vícenáklady a nebo
rozpočtové rezervy projektu), nemá vliv na lhůtu, zpravidla bez
sankčních opatření (smluvních pokut a podobně).
Vyžaduje zásadní změnu ve výstavbovém projektu, vysoké náklady na
zásah. Směřuje k uplatnění sankčních opatření. Může mít za následek
ztrátu důvěry v organizaci.

2

3

S využitím hodnotící stupnice oslovení experti vyplní expertní matice dle
metodiky UMRA237. Postup se opakuje pro každý relevantní aspekt.

Nepovažuje-li expert příslušné pole matice, reprezentující souběh segmentu a zdroje
události, za logicky možné (tj. nepovažuje zdroj pro příslušný segment relevantní), ponechá
pole prázdné. Stejně tak se expert zachová v případě, že není schopen nebezpečí hodnotit.
237
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Na základě vyplněných expertních matic je stanoven týmový součinitel
vnímání nebezpečí. Pro každého experta je nejprve stanoven součet
závažností:
𝑚

𝑆𝑣𝑘𝐸

𝑛

= ∑ ∑ 𝑆𝑣𝑖𝑗𝑘

(8-7)

𝑗=1 𝑖=1

kde 𝑆𝑣 𝐸 je individuální celková závažnost,
𝑆𝑣 je závažnost nebezpečí,
𝑖 je řádek nebezpečí v matici,
𝑗 je sloupec nebezpečí v matici,
𝑘 je pořadové číslo experta,
𝑛 je celkový počet řádků matice,
𝑚 je celkový počet sloupců matice.

Dále je pro každého experta stanoveno množství aktivních buněk. Za aktivní
buňku je považována každá buňka, pro niž je vyplněn stupeň závažnosti 𝑆𝑣:
𝐻𝑖𝑗𝑘 ∈ {0, 1}

(8-8)

kde 𝐻 je charakteristika buňky (aktivní = 1, neaktivní = 0),
𝑖 je řádek nebezpečí v matici,
𝑗 je sloupec nebezpečí v matici,
𝑘 je pořadové číslo experta.

Pro každého experta je posléze stanoven celkový počet aktivních buněk
v expertní matici dle vztahu:
𝑚

𝑎𝑘𝐸

𝑛

= ∑ ∑ 𝐻𝑖𝑗𝑘
𝑗=1 𝑖=1

kde 𝑎𝐸 je celkový počet aktivních buněk v expertní matici pro daného experta,
𝐻 je charakteristika buňky,
𝑖 je řádek nebezpečí v matici,
𝑗 je sloupec nebezpečí v matici,
𝑘 je pořadové číslo experta,
𝑛 je celkový počet řádků matice,
𝑚 je celkový počet sloupců matice.
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Stanoví se také počet aktivních buněk pro příslušný stoh ve všech
expertních maticích dle vztahu:
𝑙

𝑎𝑖𝑗 = ∑ 𝐻𝑖𝑗𝑘

(8-10)

𝑙=1

kde 𝑎 je celkový počet aktivních buněk ve stohu všech expertních matic,
𝐻 je charakteristika buňky,
𝑖 je řádek nebezpečí v matici,
𝑗 je sloupec nebezpečí v matici,
𝑘 je pořadové číslo experta,
𝑛 je celkový počet řádků matice,
𝑚 je celkový počet sloupců matice.

Pro každého experta lze následně stanovit maximální možné hodnocení
nebezpečí jako:
𝑆𝑣𝑘𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑘𝐸 × 𝑠 𝑚𝑎𝑥

(8-11)

kde 𝑆𝑣 𝐸𝑚𝑎𝑥 je individuální maximální možné hodnocení nebezpečí,
𝑎𝐸 je celkový počet aktivních buněk v expertní matici pro daného experta,
𝑠𝑚𝑎𝑥 je maximální možné hodnocení nebezpečí dle hodnotící stupnice,
𝑘 je pořadové číslo experta.

Individuální součinitel vnímání nebezpečí každého experta je vyjádřen
vztahem:
𝑃𝑐𝑘𝐸 =

𝑆𝑣𝑘𝐸
𝑆𝑣𝑘𝐸𝑚𝑎𝑥

(8-12)

kde 𝑃𝑐 𝐸 je individuální součinitel vnímání nebezpečí,
𝑆𝑣 𝐸 je individuální celková závažnost,
𝑆𝑣 𝐸𝑚𝑎𝑥 je individuální maximální možné hodnocení nebezpečí,
𝑘 je pořadové číslo experta.
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Týmový součinitel vnímání nebezpečí se pak stanoví jako:

𝑃𝑐 =

∑𝑙𝑘=1 𝑆𝑣𝑘𝐸
∑𝑙𝑘=1 𝑆𝑣𝑘𝑆𝑣𝐸𝑚𝑎𝑥

(8-13)

kde 𝑃𝑐 je týmový součinitel vnímání nebezpečí,
𝑆𝑣 𝐸 je individuální celková závažnost,
𝑆𝑣 𝐸𝑚𝑎𝑥 je individuální maximální možné hodnocení nebezpečí,
𝑘 je pořadové číslo experta,
𝑙 je celkové množství expertů.

Možnosti šablony v tomto momentě končí238. Metoda UMRA pokračuje
tvorbou předběžné matice dle vztahu pro výpočet jejích hodnot 239. Nejprve
je třeba určit hrubý rating:
𝑚

𝑛

𝐺

𝑅𝑡 = ∑ ∑
𝑗=1 𝑖=1

∑𝑙𝑘=1 𝑆𝑣𝑖𝑗𝑘
𝑎𝑖𝑗

(8-14)

kde 𝑅𝑡 𝐺 je hrubý stohový rating,
𝑎 je celkový počet aktivních buněk ve stohu všech expertních matic,
𝑆𝑣 je závažnost nebezpečí,
𝑖 je řádek nebezpečí v matici,
𝑗 je sloupec nebezpečí v matici,
𝑘 je pořadové číslo experta,
𝑛 je celkový počet řádků matice,
𝑚 je celkový počet sloupců matice,
𝑙 je celkové množství expertů.

Tak je tomu zejména z důvodu exponenciálního zvyšování možných variant podob
výstupů v závislosti na počtu segmentů, zdrojů nebezpečí, expertů, expertního hodnocení
a obecně příliš velkého množství neznámých. Tvorba univerzální šablony pro následující
kroky by tak byla bez aplikace na konkrétním projektu neefektivní. Může být však
předmětem aplikace principu v praxi v rámci jiného projektu. Pro další výpočet je možné
využít některou z již existujících šablon řešení, např. [107].
239
Výpočet se provádí pouze v případě, kdy došlo k individuálnímu hodnocení experty a pro
příslušnou hodnotu matice existuje alespoň jedno expertní hodnocení (pro příslušnou
buňky 𝑎𝑘 > 0 pro alespoň jednoho experta).
238
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S využitím hrubého ratingu je následně možné vypočítat hodnoty
předběžné matice240 dle vztahu:
𝑙

𝑆𝑣𝑖𝑗𝑘
𝑅𝑡 𝐺
𝑃𝑐
𝑃
𝑆𝑣𝑖𝑗
=
× ∑ ( 𝐸𝑚𝑎𝑥 × 𝐸 )
𝑎𝑖𝑗
𝑃𝑐𝑘
𝑆𝑣𝑘

(8-15)

𝑘=1

kde

𝑆𝑣 𝑃

je závažnost nebezpečí v předběžné matici,
𝑅𝑡 𝐺 je hrubý stohový rating,
𝑎 je celkový počet aktivních buněk ve stohu všech expertních matic,
𝑆𝑣 je závažnost nebezpečí,
𝑆𝑣 𝐸𝑚𝑎𝑥 je individuální maximální možné hodnocení nebezpečí,
𝑃𝑐 je týmový součinitel vnímání nebezpečí,
𝑃𝑐 𝐸 je individuální součinitel vnímání nebezpečí,
𝑖 je řádek nebezpečí v matici,
𝑗 je sloupec nebezpečí v matici,
𝑘 je pořadové číslo experta,
𝑙 je celkové množství expertů.

Maximální hodnoty předběžné matice jsou prověřeny
nabývaných hodnot. Korekce je provedena dle vztahu:
𝑉
𝑃
𝑆𝑣𝑖𝑗
= 𝜓 × 𝑆𝑣𝑖𝑗

z hlediska

(8-16)

kde 𝜓 je vyrovnávací součinitel,
𝑆𝑣 𝑉 je závažnost nebezpečí výsledné matice,
𝑆𝑣 𝑃 je závažnost nebezpečí předběžné matice,
𝑖 je řádek nebezpečí v matici,
𝑗 je sloupec nebezpečí v matici.

240

Někdy také tzv. agregovaný stohový rating.
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𝑃
Vyrovnávací součinitel je stanoven jako 𝜓 = 1 pro max(𝑆𝑣𝑖𝑗
) ≤ 𝑠 𝑚𝑎𝑥 a pro
𝑖𝑗

𝑃
max(𝑆𝑣𝑖𝑗
)
𝑖𝑗

>𝑠

𝑚𝑎𝑥

jako:

𝜓=

𝑠 𝑚𝑎𝑥
𝑃
max(𝑆𝑣𝑖𝑗
)

(8-17)

𝑖𝑗

kde 𝜓 je vyrovnávací součinitel,
𝑆𝑣 𝑃 je závažnost nebezpečí předběžné matice,
𝑠𝑚𝑎𝑥 je maximální možné hodnocení nebezpečí dle hodnotící stupnice,
𝑖 je řádek nebezpečí v matici,
𝑗 je sloupec nebezpečí v matici.

Pro výslednou matici 𝑆𝑣 𝑉 jsou spočteny součty jejích sloupců a řádků dle
vztahů:
𝑛

𝑆𝑣𝑖𝑉𝑠𝑒𝑔

𝑉
= ∑ 𝑆𝑣𝑖𝑗

(8-18)

𝑖=1

kde

𝑆𝑣 𝑉𝑠𝑒𝑔

je závažnost segmentu,
𝑆𝑣 𝑉 je závažnost nebezpečí výsledné matice,
𝑖 je řádek nebezpečí v matici,
𝑗 je sloupec nebezpečí v matici,
𝑛 je celkový počet řádků matice.

a dále:
𝑚

𝑆𝑣𝑖𝑉𝑧𝑑𝑟

𝑉
= ∑ 𝑆𝑣𝑖𝑗

(8-19)

𝑗=1

kde 𝑆𝑣 𝑉𝑠𝑒𝑔 je závažnost segmentu,
𝑆𝑣 𝑉 je závažnost nebezpečí výsledné matice,
𝑖 je řádek nebezpečí v matici,
𝑗 je sloupec nebezpečí v matici,
𝑚 je celkový počet sloupců matice.

Seřazené hodnoty 𝑆𝑣 𝑉𝑠𝑒𝑔 a 𝑆𝑣 𝑉𝑧𝑑𝑟 podle velikosti znázorňují závažnost
jednotlivých segmentů, respektive zdrojů, v rámci projektu. Hodnocení je
podkladem pro další metody řízení rizik.
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BIMplerisk generuje šablonu pro analýzu UMRA do většího množství listů:




stupnice UMRA,
expertní matice,
matice vnímání nebezpečí,

Stupnice UMRA (viz tabulka 8-5) slouží expertům jako podklad pro vyplnění
expertních matic a je využívána jako dynamický zdroj dat pro vyhodnocení
vnímání nebezpečí. Stupnici je možné doplnit o další řádky a vytvořit jiné
množství stupňů nebezpečí a závažností.
Expertní matice (obrázek 8-6) je připravena jako podklad pro realizace
metody UMRA. Segmenty projektu jsou tvořeny relevantními událostmi
v nastavení BIMplerisk. Stejně tak zdroje nebezpečí vyplývají z nastavení
BIMplerisk241. Nástroj umožňuje generovat šablonu také prázdnou pro
následné vyplnění segmentů projektu expertem. Aspekt UMRA vyplývá
z kategorie BIM. Oranžová pole expertní matice jsou určena k vyplnění, bílá
pole se vyplňují automaticky. Expertní matice dále automaticky počítá
součet závažností a počet aktivních buněk expertní matice. Data mohou být
následně použita pro vyhodnocení matice vnímání nebezpečí.
Projekt
Vnímání BIM
Oblast implementace BIM
Aspekt
Expert
Verze
Součet Sv
Počet aktivních buněk
Segmenty projektu

0
0

Zdroje
nebezpečí

Obrázek 8-6: Ukázka expertní matice UMRA.
Zdroj: vlastní zpracování.

Šablona matice vnímání nebezpečí umožňuje uživateli vyhodnotit
individuální a týmové součinitele vnímání nebezpečí. Ukázku prostředí
znázorňuje obrázek 8-7. Stejně jako u předchozích šablon jsou oranžová
pole určena k vyplnění, bílá pole jsou vyplněna automaticky. BIMplerisk
241

Naopak příjemci událostí jsou využiti pouze za účelem filtrování relevantních nebezpečí.
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umožňuje vygenerovat matice vnímání pro každý aspekt jednotlivě
v obecné podobě.
Projekt
Vnímání BIM
Oblast implementace BIM
Aspekt
Veličina

Expert

Tým

Součet závažnosti (Sv)
Počet aktivních buněk (aE)
Maximální možné hodnocení nebezpečí (Svmax)
Součinitel vnímání nebezpečí (Pc)

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Obrázek 8-7: Ukázka matice vnímání nebezpečí.
Zdroj: vlastní zpracování.

S využitím vygenerovaných šablon získá rizikový inženýr nástroje pro sběr
dat a jejich následné vyhodnocení v souladu s metodou UMRA.

8.2.5. Rozšíření BIMplerisk
Šablony formulářů použitých metod jsou v nástroji umístěny na skrytých
listech, které lze bez omezení zobrazit a upravit. Stejným způsobem je
možné zobrazit a upravit také kód242, který pracuje s daty a generuje
doplněné šablony. Soupis listů, jejich účel a možnost úpravy uvádí
přehledně tabulka 8-6.
Šablony pro metody FMEA a UMRA v nástroji BIMplerisk byly vytvořeny
specificky za účelem analýzy rizik implementace BIM. To se projevuje
v některých ohledech v jejich zjednodušení nebo přidáním dílčích kroků.
Nástroj je možné využít i pro analýzu jiných rizik, v takovém případě je však
třeba zvážit jeho modifikaci. V případě metody FMEA byla například
zanedbána zjistitelnost nebezpečí, protože se při praktické aplikace
nástroje ukázalo, že experti mají s ohodnocením tohoto parametru
problémy, vyplývající z inovativního charakteru zkoumané problematiky. Při
hodnocení jiných typů rizik by bylo vhodné zjistitelnost rizika do šablony
zahrnout přidáním příslušného sloupce a zohlednit ve výpočtu stupně rizika.
V tomto ohledu nelze bez předchozí úpravy nástroj BIMplerisk považovat za
Za tímto účelem je kód komentován tak, aby byla jeho případná úprava nebo rozšíření
usnadněna. Zároveň je kód strukturován tak, aby byla nutnost jeho úpravy v případě změny
vzorových šablon minimální.
242

136

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Petr Matějka
Disertační práce

Rizika související s implementací BIM

univerzální nástroj analýzy rizik a je třeba ho používat výhradně pro analýzu
rizik implementace BIM.
Tabulka 8-6: Soupis listů BIMplerisk, jejich možnosti úpravy a účelu v programu.
Zdroj: vlastní zpracování.

Název listu K úpravě
formChecklist ANO
formFMEA
ANO
formUMRA
ANO
UMRA-stu
ANO
UMRA-hod
ANO
work
NE
data
NE
bim
NE
impl
NE
cats
NE
phases
NE
ucast
NE

Účel listu
Šablona pro formulář Checklist
Šablona pro formulář FMEA
Šablona pro formulář UMRA
Stupnice hodnocení UMRA
Šablona pro vyhodnocení UMRA
Pracovní list
Pracovní list pro data.csv
Pracovní list pro bim.csv
Pracovní list pro impl.csv
Pracovní list pro cats.csv
Pracovní list pro phases.csv
Pracovní list pro ucast.csv
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ČÁST 5
Ověření nástroje
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9. Ověření nástroje
Bylo provedeno pilotní ověření nástroje BIMplerisk na praktických aplikacích
a formou expertního posouzení. Primárním cílem bylo ověření funkčnosti a
použitelnosti nástroje. Sekundárním cílem bylo ověření kvality modelu a
seznamu identifikovaných nebezpečí.
Nástroj byl předložen expertům, kteří se v minulosti nebo v současnosti
podíleli nebo podílejí na projektu, jenž v některém z ohledů dle vymezení
systému (viz kapitola 5) implementoval nebo implementuje BIM. Následně
byli experti vyzváni k použití nástroje v rámci projektu a/nebo o expertní
posouzení databáze.
Vzhledem k zaměření nástroje a výzkumu na český trh byly uvažovány
pouze projekty v České republice nebo na Slovensku.

9.1. Praktické aplikace
Pro potřeby ověření nástroje BIMplerisk na praktických aplikacích byly
vybrány různé výstavbové projekty s odlišným průběhem. Některé
výstavbové projekty byly na základě žádosti respondentů anonymizovány.
Jedná se o následující výstavbové projekty:





Tvorba modelu budovy A FSv ČVUT v Praze za účelem výuky z pohledu
objednatele
Výstavbový projekt ČSOB SHQ z pohledu investora a provozovatele
Pasportizace kancelářské budovy z pohledu architekta/projektanta
Tvorba modelu dopravní stavby z pohledu dodavatele stavby

Pro jednotlivé projekty byl využit BIMplerisk pro analýzu rizik s využitím
metody FMEA243. V rámci projektů byli vyhledáni experti na problematiku
BIM, kteří rizikovou analýzu s asistencí provedli. Postup řešení pro praktické
aplikace nástroje byl následující:




Vyhodnotit relevanci nebezpečí. V případě irelevantního nebezpečí
vyřadit toto nebezpečí z hodnocení (ponechat další hodnocení rizika
prázdné).
Ohodnotit riziko z hlediska následků a pravděpodobnosti realizace dle
stupnice.

Pro komplexní implementaci BIM by bylo vhodnější použít metodu UMRA. Na praktických
aplikacích však toto nebylo na dostatečné kvalitativní úrovni možné kvůli nízkému počtu
expertů a projektů požadovaného rozsahu z hlediska míry implementace BIM a časového
rozlišení tak, aby byla analýza relevantní.
243
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Vyhodnotit relevantní rizika na základě jejich míry a popsat u vybraných
rizik jejich stávající nastavení.
Ohodnotit stávající hodnocení řízení rizika (irelevantní oblasti hodnocení
byly ponechány prázdné).
Na základě vypočtené kategorie řízení rizika navrhnout opatření nebo
stanovit cíle pro řízení rizika u vybraných rizik.

V některých případech bylo nutno přistoupit k simulaci a vyhodnocení
provést zpětně. V takových případech byla definována fáze výstavbového
projektu, pro kterou byla analýza rizik provedena. V takových případech sice
nasazení nástroje nebylo možné použít pro reálné řízení rizika, ale na
druhou stranu bylo možné provést zpětné vyhodnocení jako srovnání
simulace a skutečného průběhu projektu.

9.1.1. Tvorba modelu budovy A FSv ČVUT v Praze
Projekt tvorby BIM modelu budovy A FSv ČVUT v Praze byl realizován za
účelem vytvoření modelu pro potřeby výuky v rámci vyučovacích předmětů,
které se na BIM zaměřují. Objednatelem byla FSv ČVUT v Praze, zhotovitelem
modelu byla projekční kancelář TECHNICO Opava s.r.o., která má s tvorbou
BIM modelů bohaté zkušenosti. Cílem projektu bylo nejen vytvoření
jednoduchého konstrukčního modelu, ale i jeho pilotní nasazení do CAFM
nástroje a demonstrace možností takového nástroje při využití BIM modelu
jako zdroje dat. Model byl vytvořen v nástroji Nemetschek Allplan a pilotní
nasazení bylo provedeno v CAFM systému Nemetschek AllFA.
Rizika byla vyhodnocována z pohledu objednatele v zastoupení Ing. Petra
Matějky, který byl při komunikaci se zhotovitelem oprávněný jednat ve
věcech technických. Dalším významným účastníkem projektu bylo
Středisko technicko-provozních služeb fakulty, které poskytovalo vstupní
informace pro realizaci modelu z hlediska provozní fáze fakulty. Model jako
takový nebyl tvořen za účelem skutečného nasazení pro správu, což mělo
vliv na rozsah projektu. Parametry pro vygenerování formuláře FMEA
prezentuje tabulka 9-1.
Tabulka 9-1: Parametry pro vygenerování FMEA (Model budovy A, FSv ČVUT v Praze).
Zdroj: vlastní zpracování.

Tabulka

Kategorie BIM

Model a data
Hodnoty Interoperabilita a standardizace
Smluvní zajištění a trh
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Produkt

Oblast
implementace
Projekt

Fáze

Zdroj

Příjemce

Projektování Objednatel Objednatel
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Bylo vygenerováno 22 nebezpečí (příloha 9), pro která byla provedena
analýza FMEA dle podmínek, uvedených v kapitole 9.1. Pro některá
identifikovaná a ohodnocená rizika byla navržena opatření za účelem jejich
snížení, opatření byla z části realizována v projektu.
Praktická aplikace BIMplerisk v tomto případě ukázala, že nástroj je funkční.

9.1.2. Výstavbový projekt ČSOB SHQ
Společnost Československá obchodní banka, a.s.244 realizuje výstavbový
projekt budovy SHQ v Praze – Radlicích. Nová budova bude stát vedle
současného sídla NHQ. Z rozhodnutí ČSOB probíhá celý výstavbový projekt
v souladu s metodikou BIM a jedná se o jeden z prvních takto komplexních
projektů v ČR, protože se od počátečního záměru počítá s využitím
informačního modelu i v provozní fázi výstavbového projektu. Za tímto
účelem byl zpracován BIM model současného sídla NHQ a byla zpracována
koncepce zavedení BIM pro ČSOB [97]. Implementace BIM tak v ČSOB
probíhá na projektové i podnikové úrovni. Hlavní motivací implementace
BIM ve výstavbovém projektu jsou potenciální výhody metodiky pro FM.
Architektem projektu je společnost CHALUPA ARCHITEKTI, s.r.o. a generálním
projektantem je společnost AED project, a.s. Generálním dodavatelem
stavby je společnost HOCHTIEF CZ a.s. Velmi důležitými účastníky
výstavbového projektu jsou také specialista na CAFM systémy IKA DATA,
spol. s r.o. a projekční kancelář di5 architekti inženýři s.r.o. Z hlediska
relevantních použitých softwarových nástrojů v projektu je ve výstavbovém
projektu využíván Autodesk Revit, Autodesk Navisworks, Archibus a
Autodesk 360. V době ověřování nástroje BIMplerisk byl výstavbový projekt
ve fázi počátku realizace stavby a dosavadní nasazení BIM probíhalo dle
představ investora, v souladu s jeho požadavky.
Za účelem analýzy rizik byl vygenerován seznam jednoho segmentu
výstavbového projektu tak, jak znázorňuje tabulka 9-2. Segment vymezoval
problematiku analýzy rizik ve fázích projektování a realizace pouze
z hlediska metodiky realizace a práce s modelem. Rizika byla vyhodnocena
z pohledu objednatele a provozovatele Ing. Daliborem Šulcem, který je BIM
koordinátorem výstavbového projektu za ČSOB. Výstupem BIMplerisk bylo
49 nebezpečí, která nebyla Ing. Šulcem nijak doplněna. Pro identifikovaná
nebezpečí byla provedena analýza FMEA za podmínek dle kapitoly 9.1.
Výstupy FMEA jsou prezentovány v přílohách (příloha 10). Z analýzy vyplývá

244

Dále jen ČSOB.
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poměrně vysoké množství relevantních rizik, ale zároveň i jejich dobré
řízení. I přesto byla identifikována možná zlepšení v řízení některých rizik.
Tabulka 9-2: Parametry vygenerování FMEA (ČSOB SHQ).
Zdroj: vlastní zpracování.

Tabulka

Kategorie BIM

Vnímání
Oblast
BIM
implementace

Modela data
Produkt
Projekt
Hodnoty Smluvní zajištění a trh
Metoda
Podnik
Interoperabilita a standardizace Metodika

Fáze

Zdroj

Příjemce

Projektant
Dodavatel
Objednatel
Projektování
Objednatel
Provozovatel
Realizace
Provozovatel Vlastník
Vlastník

Praktická aplikace BIMplerisk v tomto případě ukázala, že nástroj je funkční.

9.1.3. Pasportizace kancelářské budovy
Projekt pasportizace kancelářské budovy byl anonymizován.
Objednatel, kterým je velká společnost, vlastnící středně velkou
kancelářskou budovu, požadoval od zhotovitele zpracování pasportizace
této budovy s využitím metodiky BIM. Cílem investora bylo získat BIM model,
který bude moci následně možné využívat při svých dalších aktivitách.
Druhotným cílem, který byl definován až ve spolupráci se zhotovitelem, bylo
provedení kompletní pasportizace dokumentace objektu, identifikace
nesrovnalostí a jejich řešení. Výstupem tak byl aktuální model,
reprezentující skutečný stav stavby. Pro tvorbu modelu byl využit
softwarový nástroj Graphisoft ArchiCAD. Dle vyjádření zhotovitele jsou
zkušenosti s tvorbou modelu dle požadavků objednatele velmi dobré, a to
navzdory tomu, že došlo k nejasnostem při specifikaci zadání, vyplývajícím
z nedostatečné kvalifikace objednatele.
Parametry pro vygenerování šablony FMEA znázorňuje tabulka 9-4. Rizika
byla analyzována z pohledu zhotovitele modelu – projektanta/architekta,
který má bohaté zkušenosti s projekční i ateliérovou tvorbou a který má
zkušenosti také s implementací BIM na pozici BIM manažera.
Tabulka 9-3: Parametry pro vygenerování FMEA (Pasportizace kancelářské budovy).
Zdroj: vlastní zpracování.

Tabulka
Hodnoty

Kategorie BIM
Model a data
Smluvní zajištění a trh

Vnímání BIM
Produkt

Oblast
Fáze
Zdroj
implementace
Projekt
Projektování Projektant
Podnik

Příjemce
Projektant

Na základě navolených podmínek bylo vygenerováno 22 nebezpečí, jejichž
vyhodnocení s pomocí metody FMEA uvádí příloha 11. Identifikovaná
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nebezpečí nebyla architektem/projektantem nijak doplněna. Z analýzy je
patrné pouze menší množství relevantních rizik, což souvisí s celkovým
rozsahem projektu. Metoda FMEA poukázala na možné nedostatky a pro
některá nebezpečí byla navržena opatření.
Praktická aplikace BIMplerisk v tomto případě ukázala, že nástroj je funkční.

9.1.4. Realizace modelu dopravní stavby
Projekt realizace modelu dopravní stavby byl částečně anonymizován.
Podmínky projektu byly částečně simulovány.
Objednatelem modelu je společnost Skanska a.s.245, zaměřující se mimo jiné
na realizaci dopravních staveb. Z hlediska využívání BIM má Skanska bohaté
zkušenosti a využívání modelů při realizaci je pro něj standardní záležitostí.
Model je využíván jako podklad pro realizaci staveb a koordinační činnost za
účelem úspory nákladů, zvyšování kvality realizace a zlepšení BOZP.
Analýza rizik byla provedena ve fázi projektu, kdy Skanska vystupuje v pozici
generálního dodavatel stavby. Společnost vyhrála zakázku, kterou nyní
připravuje a plánuje její realizaci. Za tímto účelem Skanska potřebuje model,
který si v daném výstavbovém projektu nevytváří sama, ale poptává jej.
Metoda FMEA byla aplikována pouze na část projektu, zaměřující se na práci
s modelem a jeho využití v nástrojích, které Skanska pro realizaci používá.
Na základě nastavených parametrů (viz Tabulka 9-4) bylo identifikováno 22
nebezpečí. Rizika byla s asistencí vyhodnocena Ing. Josefem Žákem, PhD.,
který je vedoucím BIM pro dopravní stavby ve společnosti Skanska. Celou
analýzu prezentuje příloha 12. Z identifikovaných nebezpečí byla většina
relevantní, pouze část však byla vyhodnocena jako závažná. U některých
rizik byla nalezena možnost lepšího řízení rizika a byla navržena opatření.
Tabulka 9-4: Parametry pro vygenerování FMEA (Realizace modelu dopravní stavby).
Zdroj: vlastní zpracování.

Tabulka

Kategorie BIM

Model a data
Hodnoty Zařízení
Software

Vnímání BIM
Produkt

Oblast
implementace
Projekt

Fáze
Realizace

Zdroj
Projektant
Dodavatel
Objednatel

Příjemce
Dodavatel
Objednatel

Praktická aplikace BIMplerisk v tomto případě ukázala, že nástroj je funkční.

245

Dále jen Skanska.
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9.2. Expertní posouzení
Za účelem dalšího ověření kvality modelu a zejména obsahu seznamu
identifikovaných nebezpečí byli doplňkově k praktickým aplikacím osloveni
vybraní experti, kteří se problematikou BIM zabývají v praxi nebo ve
vědecko-výzkumné činnosti. Jejich úkolem bylo posoudit vygenerovaný
seznam nebezpečí z hlediska jejich zatřídění a kompletnosti. Celkem bylo
osloveno šest expertů, z nichž někteří byli anonymizováni.
S využitím nástroje BIMplerisk byly pro experty vygenerovány checklisty246
Každý expert checklist posoudil a uvedená nebezpečí vyhodnotil jako
relevantní nebo irelevantní. Zároveň měl každý expert možnost doplnit
checklist dalšími nebezpečími, která považoval za relevantní, případně
okomentovat existující nebezpečí z hlediska jejich relevance a
srozumitelnosti. Vyplněné checklisty jsou k nalezení v přílohách (viz příloha
13).
Checklisty byly vyhodnoceny. Výstupem byly podněty k úpravě formulace
některých nebezpečí a přidání nových nebezpečí do seznamu. Zároveň tím
také došlo k ověření správnosti seznamu nebezpečí a funkčnosti Modelu.

Checklisty byly vygenerovány individuálně pro každého experta zvlášť. Za účelem
maximalizace účinku zpětné vazby byla exportům předložena rizika ze všech kategorií BIM.
Ostatní parametry podléhaly oblasti činnosti experta.
246
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ČÁST 6
Shrnutí výsledků práce,
závěry práce
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10. Shrnutí výsledků disertační práce
Práce se na teoretické úrovni věnovala problematice informačního
modelování budov (BIM), implementaci BIM a rizikům, spojeným
s implementací BIM na úrovni projektu, podniku a trhu. Teoretické poznatky
byly využity pro tvorbu seznamu nebezpečí, relačního modelu nebezpečí a
nástroje BIMplerisk, umožňujícího podrobnější analýzu rizik při
implementaci BIM s pomocí checklistu a metod FMEA nebo UMRA. Správnost
seznamu nebezpečí a modelu, stejně jako použitelnost nástroje, byla
ověřena na praktických aplikacích a expertním posouzením.
Práce byla za účelem přehlednosti rozdělena do tří tematických celků
(viz kapitola 1). Byly formulovány výzkumné otázky a pracovní hypotézy, na
základě kterých byly stanoveny cíle práce (viz kapitola 2) a zvoleny vědecké
metody (viz kapitola 3). Práce byla rozdělena do šesti částí, které jsou v jejím
úvodu diskutovány (viz kapitola 4).
V oblasti BIM práce prezentovala průzkumem podloženou a komplexní
rešerši a rozbor terminologické a ontologické stránky problematiky
(viz kapitola 5). Věnovala se definicím a popisům základních pojmů a
vysvětlila je v kontextu současného stavebního průmyslu. Dílčím výstupem
řešení byl ontologický popis sytému prostředí BIM a jeho základních prvků
(viz kapitola 5.8). V oblasti rizik práce vycházela z existujících poznatků
rizikologie, které byly stručně prezentovány (viz kapitola 6). Teoretická část
práce byla zakončena v kapitole 7 rozborem problematiky rizik v souvislosti
s BIM. Vytvořený seznam nebezpečí byl ve stejné kapitole popsán a
prezentován formou přílohy (příloha 6). Vytvořený model a nástroj
BIMplerisk byly prezentovány a diskutovány v kapitole 8, na kterou navázalo
jejich ověření (viz kapitola 9).

11. Vyhodnocení cílů a ověření pracovních hypotéz
V úvodu práce byly položeny výzkumné otázky, stanoveny cíle a
formulovány pracovní hypotézy.

11.1. Cíle práce
Byly stanoveny tři hlavní cíle práce:
Cíl C1: Prozkoumat ontologii BIM
Byly identifikovány a srovnány definice BIM (podcíl C1a). Ze srovnání
vyplynulo, že vnímání BIM ve stavebním průmyslu není konzistentní.
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Následně byla provedena explanace systému s využitím indukce a byly
definovány kategorie vnímání BIM (podcíl C1b). Za účelem podložení
relevantnosti práce byly identifikovány a kategorizovány také základní
přínosy BIM (podcíl C1c) a identifikována mylná tvrzení o BIM (podcíl C1d).
V kontextu byla prozkoumána také implementace BIM ve stavebním
průmyslu (podcíl C1e).
Cíl práce byl dosažen. Byla popsána ontologie BIM ve stanovené
podrobnosti. Na teoretické poznatky bylo možné dále navázat.
Cíl C2: Prozkoumat rizika implementace BIM
Rizika, spojená s BIM, byla rozlišena na rizika, související s implementací BIM,
a rizika, související s používáním BIM. Byla identifikována a kategorizována
nebezpečí, související s implementací BIM (podcíl C2a). Teoretické poznatky
byly využity za účelem tvorby relačního modelu s využitím metod abstrakce
a indukce. Model umožňuje práci s databází událostí a byl využit pro práci
s vytvořeným seznamem nebezpečí (podcíl C2b).
Cíl práce byl dosažen s drobnými výhradami. Rizika implementace BIM byla
prozkoumána. Přestože seznam nebezpečí implementace BIM byl ověřen a
vyhodnocen jako použitelný, vzhledem k náročnosti tématu by bylo vhodné
jej doplnit také podrobnějším vysvětlením a podrobným popisem
jednotlivých událostí, nejlépe s konkrétními příklady.
Cíl C3: Vytvořit nástroj pro analýzu rizik implementace BIM
Na platformě Microsoft Access 2016 byla vytvořena databáze pro práci
s modelem událostí (podcíl C3a) a byl naprogramován nástroj pro její
export. Na platformě Microsoft Excel 2016 byl v prostředí VBA vytvořen
nástroj BIMplerisk, umožňující zpracování exportované databáze
(podcíl C3b) a tvorbu pomocných šablon pro další analýzu rizik s využitím
checklistu a metod FMEA nebo UMRA (podcíl C3c). Fungování modelu i
nástroje bylo ověřeno na praktických aplikacích a expertním posouzením
(podcíl C3d).
Cíl práce byl dosažen. Nástroj pro analýzu rizik implementace BIM byl
vytvořen a ověřen.

11.2. Pracovní hypotézy
Práce poskytuje odpovědi na výzkumné otázky skrze stanovené cíle. V rámci
práce byly formulovány dvě pracovní hypotézy a jedna dílčí pracovní
hypotéza:
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Pracovní hypotéza H1: BIM lze definovat různými způsoby.
Pracovní hypotéza byla potvrzena. Byly identifikovány různé definice BIM.
Definice BIM byly porovnány a byl vysvětlen jejich rozdíl. Pracovní hypotézu
nebylo možné vyvrátit. Byl proveden průzkum odborné veřejnosti, která se
na definici a výkladu BIM neshoduje.
Pracovní hypotéza H2: Existují nebezpečí implementace BIM a s nimi
související riziko.
Pracovní hypotéza byla potvrzena. Byla identifikována nebezpečí
implementace BIM. Nebezpečí byla v praxi ověřena a bylo kvantifikováno
jejich riziko na konkrétních výstavbových projektech. Pracovní hypotézu
nebylo možné vyvrátit. Nebyl identifikován žádný výstavbový projekt ani
případová studie, kde by implementace BIM nepředstavovala riziko.
Pracovní hypotéza H2a: Identifikované události lze kategorizovat dle
klasifikace BIM.
Pracovní hypotéza byla potvrzena. V rámci stanovených cílů práce byly
identifikované události kategorizovány a kategorizace byla ověřena na
praktických aplikacích a expertním posouzením. Pracovní hypotézu nebylo
možné vyvrátit. Každou událost bylo možné zařadit do kategorie a
v případě, že byla událost nezařaditelná, bylo možné vytvořit kategorii
novou. Navržená kategorizace splňuje požadavky z hlediska práce, nelze ji
však prohlásit za obecně platnou, vzhledem k rychlému vývoji problematiky
BIM a vysoké míře agregace pro potřeby práce. Nedostatky navržené
kategorizace byly diskutovány a odůvodněny v kapitole 7.2.2.

12. Závěry
Práce odpověděla na výzkumné otázky, stanovené cíle byly naplněny a
pracovní hypotézy ověřeny.
Prezentovaný výzkum předkládá ucelený pohled na problematiku BIM
v podrobnosti a komplexnosti, která je z hlediska českého prostředí
jedinečná. Za klíčové lze považovat rozlišení BIM na produkt, metodu a
metodiku. Pokud by odborná veřejnost toto rozlišení přijala, výrazně by to
přispělo ke zlepšení komunikace v rámci implementace BIM na úrovni
projektů, podniků i trhu. V každém případě mohou být poznatky využity jako
podklad pro další výzkum v oblasti BIM s libovolným zaměřením a
v libovolném odvětví stavebního průmyslu, zejména však z hlediska
zaměření na projektové řízení. Dílčí části práce byly publikovány na českých
i mezinárodních konferencích a slouží jako podklad pro výuku a zvýšení
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informovanosti o BIM. Zlepšení povědomí o komplexnosti a složitosti
problematiky BIM je totiž jedním z neformulovaných cílů práce, protože
nedorozumění a nejasnosti v oblasti ontologie BIM jsou jednou
z významných příčin problematické implementace BIM na úrovni projektů,
podniků i trhu. Práce je tak aktuální zejména v kontextu probíhající
implementace BIM v ČR (viz kapitola 5.7.1).
Problematika rizik implementace BIM je překvapivě neprobádanou oblastí
na české i světové úrovni. Z hlediska výstupů práce má řešení zejména
praktické dopady. Analýza rizik totiž vychází z ověřených a existujících
metod
rizikového
inženýrství.
Vytvořená
databáze
nebezpečí
implementace BIM a BIMplerisk jsou nástroje, umožňující uživateli provést
alespoň základní analýzu rizik implementace BIM tam, kde doposud žádná
neprobíhala. Nástroje navíc mohou být použity i uživatelem, který není
s problematikou BIM zcela seznámen. Pro zmírnění rychlosti morálního
zastarání jsou nástroje vytvořeny tak, aby bylo možné je v budoucnu
upravovat dle konkrétních požadavků a reagovat tak na vývoj v oblasti BIM
i specifické požadavky koncových spotřebitelů.

13. Diskuze a doporučení
Teoretické závěry práce jsou vhodné jako podklad pro navazující vědeckovýzkumnou činnost i pro praktickou aplikaci. Vytvořenou terminologii a
systém problematiky BIM je možné uplatnit i v jiných oblastech, nejen pouze
v oblasti rizikového inženýrství. Slabou stránkou prezentovaných poznatků
je jejich náchylnost k morálnímu zastarání. BIM zažívá významný
celosvětový rozvoj a lze předpokládat, že v dohledné době dojde ke vzniku
nových pojmů, nástrojů a procesů. Práce však částečně demonstruje i
metodiku tvorby prezentovaného ontologického systému a z hlediska
budoucího vývoje připouští jeho rozšíření.
V oblasti rizikového inženýrství by bylo vhodné se do větší podrobnosti
zaměřit na tvorbu komplexní databáze událostí, souvisejících s BIM. Jedná
se zejména o události247, spojené s implementací BIM, ale také s používáním
BIM, a v tomto kontextu také o vliv implementace a používání BIM na
existující rizika výstavbových projektů. Vzhledem k nedostatečné
informovanosti odborné veřejnosti by bylo vhodné se ve větší míře věnovat
konkrétnímu popisu jednotlivých událostí, včetně jejich možných scénářů
realizace, korelací a vztahů, indikátorů a metrice jejich následků. Tato

247

Šance i nebezpečí.
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činnost je neoddělitelně spjata s popisem tzv. BIM uses248, které též na
vědecko-výzkumné úrovni doposud nebyly dostatečně řešeny nejen
z hlediska jejich výčtu, ale i z hlediska možné kategorizace, metriky apod.
Základy analýzy rizik implementace BIM, položené v práci, by bylo vhodné
dále rozšiřovat. Velmi komplikovaná je problematika kategorizace
nebezpečí. Pro potřeby práce byly vytvořeny agregované kategorie,
splňující požadavky na funkčnost nástroje. Jejich uplatnitelnost však má své
limity a odstranění diskutovaných nedostatků by mohlo vést k tvorbě
složitého a komplexního systému, který by přesnější kategorizaci
umožňoval. S tím koresponduje i možnost tvorby nové metody analýzy
nebezpečí implementace BIM a jejich zatřídění, kterou by následně bylo
možné generalizovat a použít i za účelem identifikace a kategorizace
událostí, souvisejících s implementací inovací mimo oblast BIM.
Pro zvýšení validity práce by také bylo vhodné využít další metody analýzy
rizik pro verifikaci správnosti identifikovaných nebezpečí a jejich
parametrů/zatřídění. Verifikace byla provedena pouze pro seznam
nebezpečí a jejich zatřídění z hlediska BIM. Podobným způsobem by bylo
vhodné ověřit zejména relevantní zdroje a příjemce rizika. Za tímto účelem
by bylo vhodné použít metodu UMRA ve spolupráci s větším množstvím
expertů.
Praktické výstupy práce by bylo vhodné dále vyvíjet a v případě poptávky se
je pokusit transformovat do podoby cloudového řešení v podobě online
volně dostupné a administrované databáze s uživatelsky přívětivějšími a ve
větší míře dynamickými nástroji pro analýzu rizik. V průběhu praktického
ověřování nástroje bylo učiněno zjištění, že experti v oblasti stavebního
průmyslu mají obecně problémy s náročnou činností rizikového inženýra. Za
tímto účelem by bylo vhodné nástroje zjednodušit a doplnit o srozumitelné
návody. Databázi nebezpečí, kterou nástroje využívají, by bylo vhodné ve
větší míře verifikovat a dále rozšiřovat, s využitím explorativních metod,
jako jsou případové studie a dotazníková šetření. Získaná data však
nemohou být slepě použita, je třeba je expertně posuzovat a do databáze
začleňovat uvážlivě.

248
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Příloha 1: Posouzení pojmů z hlediska BIM experty
Zdroj: vlastní zpracování.

Oblasti a pojmy
Využití dat v celém životním cyklu výstavbového projektu (od záměru po demolici)
Databáze informací
Vykazování množství
Kontrola kolizí v projektu
Spolupráce různých profesí při navrhování staveb
Transparentní a přehledná kontrola projektu
Parametrizace objektů
Navrhování, realizace a užívání pozemních staveb
Operativní tvorba dokumentace (pohledy, řezy...)
Efektivní předávání dat
3D modelování
Správa budov a facility management
Množství vzájemně propojených modelů
Koordinace cílů s přáním investora
Navrhování, realizace a užívání dopravních staveb
Elektronická komunikace
Informační modelování projektů (PIM)
Digitalizace projektové dokumentace
Integrovaná dodávka projektů (IPD)
Softwarový nástroj (Revit, ArchiCAD, Allplan, Navisworks, Tekla...)
Časové plánování
Komunikační platforma
Prefabrikace
Tvorba rozpočtů (kalkulace a rozpočtování)
Využití tabletů pro TDI a inženýring
Energetická analýza
CAD aplikace
Čárové kódy a RFID technologie
Tablety na staveništi
Jeden model, sdružující veškeré informace
GNSS naváděné stavební stroje
Architektonický návrh
Rozšířená realita
Automatizace navrhování projektů
Řízení BOZP
Statická analýza
Management jakosti a kvality
Virtuální realita
Podpora alternativních dodavatelských systémů (D-B, D-B-O...)
Elektronický stavební deník
Práce s bodovými mračny
Analýza nákladů životního cyklu
Kvalitní vizualizace
Laserové skenování
Chytrá dotyková obrazovka pro spolupráci týmu
3D tisk
Modelování POV a zařízení staveniště
Sledování prostavěnosti
GIS
Certifikace (LEED, BREEAM, SBToolCZ...)
Náhrada lidských zdrojů
Finanční analýza
Udržitelná výstavba
Asistovaná výstavba s použitím světelného paprsku
Vedení účetnictví

Určitě
Okrajově
Spíše ano
ano
ano
11
0
0
11
0
0
10
1
0
10
1
0
10
1
0
10
1
0
10
0
1
10
0
1
9
1
1
8
3
0
8
2
1
8
2
1
8
1
2
7
4
0
7
2
2
7
2
1
7
2
1
7
2
0
7
1
2
7
0
4
6
4
1
6
4
1
6
3
2
6
3
2
6
0
5
5
5
0
5
5
0
5
4
2
5
4
1
5
4
0
5
2
4
4
4
1
4
3
4
4
3
4
4
3
3
3
6
1
3
6
1
3
2
6
3
2
5
3
0
6
2
5
4
2
5
3
2
5
2
2
4
5
2
4
3
2
3
5
1
6
2
1
5
4
1
4
5
1
4
4
1
4
2
1
3
6
1
3
5
1
2
4
0
0
4

Ne

Nevím
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
2
0
2
1
0
1
1
2
4
1
1
1
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
3
1

Příloha 2: Variabilita posouzení pojmů z hlediska BIM
experty
Zdroj: vlastní zpracování.

Směrodatná
Spíše ano
odchylka
Podpora alternativních dodavatelských systémů (D-B, D-B-O...)
0,00
5,00
Chytrá dotyková obrazovka pro spolupráci týmu
0,50
6,00
Certifikace (LEED, BREEAM, SBToolCZ...)
0,50
5,00
Náhrada lidských zdrojů
0,50
5,00
3D tisk
0,50
5,00
Sledování prostavěnosti
0,50
6,00
GIS
0,50
5,00
Laserové skenování
0,50
6,00
Virtuální realita
0,50
5,00
Využití tabletů pro TDI a inženýring
0,50
6,00
Asistovaná výstavba s použitím světelného paprsku
1,00
3,00
Udržitelná výstavba
1,00
4,00
Kvalitní vizualizace
1,50
7,00
Analýza nákladů životního cyklu
1,50
7,00
Rozšířená realita
1,50
7,00
Automatizace navrhování projektů
1,50
7,00
GNSS naváděné stavební stroje
1,50
7,00
Práce s bodovými mračny
1,50
7,00
Finanční analýza
1,50
4,00
Softwarový nástroj (Revit, ArchiCAD, Allplan, Navisworks, Tekla...)
1,50
7,00
Řízení BOZP
2,00
7,00
Architektonický návrh
2,50
8,00
Modelování POV a zařízení staveniště
2,50
7,00
Elektronický stavební deník
2,50
3,00
Integrovaná dodávka projektů (IPD)
3,00
8,00
Tablety na staveništi
3,50
9,00
Čárové kódy a RFID technologie
3,50
9,00
Jeden model, sdružující veškeré informace
3,50
9,00
Prefabrikace
3,50
9,00
Tvorba rozpočtů (kalkulace a rozpočtování)
3,50
9,00
Elektronická komunikace
3,50
9,00
Navrhování, realizace a užívání dopravních staveb
3,50
9,00
Digitalizace projektové dokumentace
3,50
9,00
Množství vzájemně propojených modelů
3,50
9,00
Statická analýza
4,00
9,00
Management jakosti a kvality
4,00
9,00
Informační modelování projektů (PIM)
4,00
9,00
Energetická analýza
4,50
10,00
CAD aplikace
4,50
10,00
Časové plánování
4,50
10,00
Komunikační platforma
4,50
10,00
3D modelování
4,50
10,00
Správa budov a facility management
4,50
10,00
Operativní tvorba dokumentace (pohledy, řezy...)
4,50
10,00
Parametrizace objektů
4,50
10,00
Navrhování, realizace a užívání pozemních staveb
4,50
10,00
Vedení účetnictví
5,00
0,00
Koordinace cílů s přáním investora
5,50
11,00
Efektivní předávání dat
5,50
11,00
Vykazování množství
5,50
11,00
Kontrola kolizí v projektu
5,50
11,00
Spolupráce různých profesí při navrhování staveb
5,50
11,00
Transparentní a přehledná kontrola projektu
5,50
11,00
Využití dat v celém životním cyklu výstavbového projektu (od záměru po demolici)
5,50
11,00
Databáze informací
5,50
11,00
Oblasti a pojmy

Spíše ne
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
5,00
6,00
5,00
6,00
5,00
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6,00
4,00
4,00
4,00
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1,00
1,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

Příloha 3: Přínosy BIM dle Odborné rady pro BIM
Zdroj: [19, s. 41-43]

Příloha 4: Přínosy BIM dle Deutsche
Zdroj: [28, s. 16-18]

Příloha 5: Přínosy BIM Sanchez a Joskeho
Zdroj: [39, s. 104]

Příloha 6: Seznam nebezpečí implementace BIM
Zdroj: vlastní zpracování.
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24
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27
28
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30
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39
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Kategorie BIM
Pracovní postupy
Pracovní postupy
Pracovní postupy
Pracovní postupy
Pracovní postupy
Pracovní postupy
Pracovní postupy
Pracovní postupy
Pracovní postupy
Model a data
Model a data
Model a data
Model a data
Pracovní postupy
Kvalifikace
Kvalifikace
Interoperabilita a standardizace
Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh
Interoperabilita a standardizace
Interoperabilita a standardizace
Model a data
Kvalifikace
Interoperabilita a standardizace
Software
Zařízení
Software
Zařízení
Software
Zařízení
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Pracovní postupy
Kolaborace
Kolaborace
Kvalifikace
Kolaborace
Kvalifikace
Kolaborace
Pracovní postupy
Kolaborace
Pracovní postupy
Model a data
Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh
Interoperabilita a standardizace
Interoperabilita a standardizace
Model a data
Model a data
Software
Software
Pracovní postupy
Model a data
Model a data
Model a data
Model a data
Model a data
Model a data

Událost
Zapojení nekvalifikovaných pracovníků
Špatná identifikace potřeb účastníků výstavbového projektu
Špatná identifikace schopností účastníků výstavbového projektu
Procesní nezvládnutí automatizace procesů
Nezvládnutí tvorby nových potřebných procesů
Lpění na tradičním (někdy neefektivním) způsobu práce
Neznalost nových pracovních postupů
Špatné řízení změny podnikového prostředí
Špatné řízení změny tržního prostředí
Špatně specifikované požadavky na detail z hlediska míry detailu
Nevhodně časově rozlišené požadavky na detail
Ztráta dat způsobená nevhodnými způsoby nakládání s daty (kvalifikace, procesy)
Špatná interpretace dat (špatná přeměna dat na informace) v rámci modelu
Špatný management změny dat (špatná koordinace, špatný management verzí)
Nedostatečná schopnost využití dat
Neschopnost ostatních účastníků výstavbového projektu pracovat s modelem
Nekompatibilní výměnné formáty
Nevyjasněná zodpovědnost za správnost dat
Nevyjasněná autorská práva
Špatná specifikace LOI nebo absence specifikace
Špatná specifikace objednatele dodavateli stavby
Špatné využití nebo absence BIM knihovny
Nedostatečná kvalifikace pro práci s nástroji
Nekompatibilní platformy nebo prostředí
Vzájemně nekompatibilní softwarové nástroje
Nekompatibilní zařízení se softwarovými nástroji
Nedostatečně funkční softwarové nástroje
Nedostatečně funkční zařízení
Nekompatibilní softwarové nástroje se zařízením
Volba nevhodného zařízení
Nedostatečná znalost použitelných nástrojů a metod
Nedostatečná znalost vlastní kvalifikace (podhodnocení nebo nadhodnocení)
Averze (strach) vůči technologickým inovacím
Nekonzistentní zapojení pracovníků v procesech
Nedostatečné vnímání celkového kontextu problematiky
Nevyjasněné cíle
Averze (strach) vůči změnám
Nedostatečné řízení očekávání a reálných výsledků
Příliš vysoké požadavky zaměstnavatele na kvalifikaci pracovníků
Špatná organizace projektového týmu
Nefungující metrika přínosů (špatné vyhodnocování implementace inovace)
Nevyjasněná zodpovědnost v projektovém týmu
Špatný management zodpovědností
Nevyjasněná zodpovědnost za vložená data do modelu
Nevhodný dodavatelský systém
Nedostatečně specifikovaný předmět smlouvy o dílo
Absence nebo nedostatečná specifikace realizace BIM z procesního hlediska (BEP)
Absence nebo nedostatečná specifikace zadání BIM z procesního hlediska (EIR)
Nevyjasněný způsob správy a ukládání dat
Absence BIM manažera
Absence BIM koordinátora
Absence nebo nedostatečná specifikace systému kontroly
Absence nebo nedostatečná specifikace BIM prostředí
Nevyjasněné pravomoci mezi účastníky výstavbového projektu, modely a databázemi
Špatná specifikace LOD nebo absence specifikace
Chybějící informace v modelu
Nesoulad modelu s požadavky na projektování
Volba nevhodné SW platformy nebo prostředí
Volba nevhodného softwarového nástroje
Nekompatibilní procesy BIM se stupni projektové dokumentace
Technicky chybný návrh modelu
nesprávné nebo zavádějící informace v modelu
Irelevantní nebo nevyužitelné informace v modelu
Špatně vložené objekty do modelu, špatné propojení objektů
Špatné propojení přidružených modelů
Nerespektování projektových koordinátů

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Model a data
Model a data
Model a data
Model a data
Model a data
Model a data
Pracovní postupy
Model a data
Model a data
Kvalifikace
Pracovní postupy
Kolaborace
Smluvní zajištění a trh
Kolaborace
Kolaborace
Kolaborace
Interoperabilita a standardizace
Kolaborace
Kolaborace
Kolaborace
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Zařízení
Software
Kvalifikace
Kvalifikace
Pracovní postupy
Pracovní postupy
Kvalifikace
Pracovní postupy
Kvalifikace
Interoperabilita a standardizace
Interoperabilita a standardizace
Interoperabilita a standardizace
Interoperabilita a standardizace
Zařízení
Interoperabilita a standardizace
Pracovní postupy
Pracovní postupy
Software
Kvalifikace
Smluvní zajištění a trh
Zařízení
Kolaborace
Kvalifikace
Interoperabilita a standardizace
Interoperabilita a standardizace
Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh
Kvalifikace
Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh
Kvalifikace
Model a data
Model a data
Kvalifikace
Smluvní zajištění a trh
Kolaborace

Nevhodné 2D kreslení do modelů
Přemodelování (overmodelling) 3D objektů
Špatně použité vykazování
Nedostatečná míra detailu (LOD) modelu
Příliš vysoká míra detailu (LOD) modelu
Nerespektování nebo absence šablon
Upřednostňování modelování na úkor technické odbornosti
Nepřesnost modelu
Neřešení problematických oblastí techniky modelování
Zavádějící informovanost o BIM
Nedostatečné vlastní testování pracovních postupů (přejímání neověřených postupů)
Špatná vnitřní prezentace nebo propagace BIM
Nevhodné stanovení ceny, lpění na tradičním rozložení cen
Nedodržování protokolu sdílení informací
Nedodržování protokolu práce se změnami v databázi/modelu
Nedodržování BEP
Špatná správa revizí
Individualistický přístup ke spolupráci, špatné zapojení dalších účastníků výstavbového projektu
Špatná podpora vrcholového managementu (špatná podpora v rámci dlouhodobého plánování)
Špatné řízení středního managementu (špatná podpora v rámci střednědobého plánování)
Mylný předpoklad absence jakýchkoliv problémů a překážek
Redukce BIM pouze na IT zajištění (vnímání BIM pouze jako technické inovace)
Nedostatečná IT podpora
Nedostatečné hardwarové zajištění
Nedostatečné zajištění kyberbezpečnosti
Neznalost konstant implementace (snaha změnit, co změnit nelze)
Neznalost omezení a vhodné míry implementace
Špatný chybový management implementace (nedostatečná kontrola, špatné reakce apod.)
Uspěchání implementace
Absence dlouhodobé vize
Špatný management změn procesů
Mylné představy o BIM
Neexistující nebo špatný BEP (nebo jiný realizační standard)
Neexistující nebo špatný EIR (nebo jiný zadávací standard)
Neexistující nebo špatný BIM protokol (nebo jiný zastřešující standard)
Nedodržování nebo obcházení standardů
Příliš vysoké náklady na nákup zařízení
Neexistující nebo špatné obecné (národní) standardy
Špatný management lidí při implementaci
Špatný management dokumentů
Příliš vysoké náklady na licence software
Špatné školení nebo jeho absence
Nevyjasněná vlastnictví dat
Vzájemně nekompatibilní zařízení
Nevyjasněné zodpovědnosti v podniku
Přílišný perfekcionalismus
Špatná specifikace subdodavatelům
Špatná specifikace objednatele projektantovi
Nedostatečná poptávka investora
Nedostatečná poptávka uživatelů nástrojů
Nedostatečná poptávka dodavatele
Obecná nepřipravenost trhu (nízká informovanost, špatná podpora)
Nejasné kvalifikační požadavky
Obtížná pojistitelnost
Absence pojištění
Neúměrné požadavky objednatele na kvalifikaci zhotovitele
Ztráta dat způsobená nedostatečným zabezpečením (kyberbezpečnost)
Ztráta dat způsobená nedostatečným technickým zajištěním
Nejasné stanovení milníků implementace (kdy přestat, kontrolovat atd.)
Přemodelování v důsledku tvorby modelu nebo jeho fází různými zhotoviteli
Přemodelování v důsledku špatné předávky dat

Příloha 7: Stupnice FMEA
Zdroj: vlastní zpracování s využitím [93, s. 100-101, Příloha 3].

Koeficient následků události
Hodnota N
1
2
3
4
5

Následky realizace události
Následky realizace události
Následky realizace události
Následky realizace události
Následky realizace události

Význam
jsou zanedbatelné.
jsou nevýznamné, bez větších dopadů.
jsou středně významné, mohou vést ke vzniku škod.
jsou významné, vedou ke vzniku škod.
jsou zásadní, vedou ke vzniku škod a mohou ovlivnit realizaci projektu.

Koeficient pravděpodobnosti události
Hodnota P
1
2
3
4
5

Význam
Pravděpodobnost realizace je téměr nulová nebo nulová .
Realizace události je možná, ale nepravděpodobná.
Realizace události je reálná a pravděpodobná .
Realizace události je velmi pravděpodobná a lze ji předpokládat.
Pravděpodobnost realizace je téměř jistá nebo jistá .

Kategorie míry rizika
Kategorie
I.
II.
III.
IV.

Význam
Riziko je bezvýznamné.
Riziko je méně významné.
Riziko je významné.
Riziko je velmi závažné.

Rozmezí RPN
0
4
5
9
10
16
17
25

Oblasti hodnocení řízení rizika
Popis
O1
O2
O3
O4

Význam
Věcné zajištění - technické zajištění, podklady a materiály, dokumentace, smlouvy, nástroje
Pracovní postupy a metody - zlepšení pracovních postupů a metod, zlepšení komunikace
Kvalifikace - zvýšení kvality zaměstnanců, jejich odbornosti a zkušeností
Kontrola - zvýšení četnosti a kvality kontroly, analýza dat

Rozmezí
Dobré
Špatné
1
5
1
5
1
5
1
5

Kategorie míry řízení rizika
Kategorie
A
Riziko je vysoké, je třeba se jím zabývat.
B
Riziko je střední, je možné se jím zabývat.
Riziko je nízké a může být zanedbáno.
C

Význam

Rozmezí
76
125
26
75
1
25

Příloha 8: Ukázka šablony FMEA
Zdroj: vlastní zpracování.

Projekt

Expert

Vnímání BIM

Verze

Oblast implementace
Číslo

Identifikace
Zatřídění
Nebezpečí

Scénář realizace nebezpečí

Hodnocení rizika
N P RPN Míra

Současný stav,
stávající nastavení rizika

Hodnocení řízení
Řízení rizika
O1 O2 O3 O4 Míra Hodnota Kategorie

Navržená opatření, cíle

Příloha 9: FMEA pro projekt tvorby modelu budovy A FSv ČVUT v Praze
Zdroj: vlastní zpracování.

Číslo

20

114

18

Projekt

Tvorba modelu budovy A FSv ČVUT pro potřeby výuky

Expert

Ing. Petr Matějka

Vnímání BIM

Produkt

Verze

Final

Oblast implementace

Projekt
Identifikace

Zatřídění

Nebezpečí

Špatná specifikace LOI nebo absence
Interoperabilita a standardizace
specifikace

Scénář realizace nebezpečí
Absence informací v modelu nebo jejich
nevhodný formát, obtížná následná
práce s informacemi v CAFM nástroji,
vícenáklady spojené s dodatečným
zanesením informací do modelu.

Hodnocení rizika
N P RPN Míra

4

3

12

Současný stav,
stávající nastavení rizika

III.

4

1

3

2,67

32,04

B

4

1

1

2

24

C

3

1

1

1,67

20,04

C

Interoperabilita a standardizace

Špatná specifikace objednatele
projektantovi

Realizace nebezpečí spojených se
specifikací LOI, LOD a zodpovědnostmi.

4

3

12

III.

Smluvní zajištění a trh

Obtížná vymahatelnost dat v případě
jejich chybnosti, absence dat v modelu,
Nevyjasněná zodpovědnost za správnost
zvýšené požadavky na spolupráci
dat
objednatele, zvýšené množství
víceprací.

4

3

12

III.

Zodpovědnost za správnost dat není
řešena, neformálně se předpokládá že
zodpovědný je zhotovitel modelu při
součinnosti objednatele.

Nedostatečná kvalita modelu, absence
informací v modelu, spory při převzetí
díla, vícepráce.

4

3

12

III.

Předmět o dílo je specifikován vágně,
ale dostatečně pro potřeby projektu.

Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní výměnné formáty

Problémy spojené s řešením převodu,
zajišťování jiného funkčního SW.

3

3

9

II.

Zadání obsahuje specifikaci
kompatibilního výměnného formátu
jako výstupu, nelze specifikovat
výměnný formát zdrojového modelu.

55

Špatná specifikace LOD nebo absence
Interoperabilita a standardizace
specifikace

Některé objekty nezaneseny v modelu v
požadované míře detailu, chybějící
objekty v modelu, vícenáklady spojené
s dopracovním modelu, nemožnost
použítí modelu.

3

3

9

II.

Specifikace není z pohledu objednatele
řešena a je předmětem spolupráce
objednatele a zhotovitele, ve smlouvě o
dílo je uveden odkaz na LOD NBIMS-US.

101

Interoperabilita a standardizace

Neexistující nebo špatný BIM protokol
(nebo jiný zastřešující standard)

Realizace nebezpečí spojených se
specifikací LOI, LOD a zodpovědnostmi.,
neschopnost využít získaný model.

5

1

5

II.

BIM protokol není pro zakázku
relevantní. Realizace zakázky bude
podkladem pro tvorbu BIM protokolu.

Smluvní zajištění a trh

17

Nedostatečně specifikovaný předmět
smlouvy o dílo

Řízení rizika
Hodnota Kategorie

Specifikace LOI musí vyplývat z
požadavků investora které ale
neexistují. Specifikace bude vyplývat ze
součinnosti s dodavatelem CAFM
nástroje.
Specifikace objednatele je vágní a je
předmětem vzájemné dohody
objednatele a zhotovitele. Zhotovitel
má zájem na vysoké kvalitě
provedeného díla a specifikace je mu
zřejmá.

46

Hodnocení řízení
O1 O2 O3 O4 Míra

4

2

1

2,33

27,96

B

Navržená opatření, cíle
Je třeba provést podrobnější
identifikaci potřeb investora z hlediska
požadavků na LOI a vypracovat
střednědobý plán nasazení CAFM
systémů.

Na základě identifikace potřeb
investora je třeba lépe formulovat
předmět díla do smlouvy o dílo. Pro
implementaci BIM v podniky by investor
měl vypracovat specifikace
objednatele, které by mohly být
přílohou této i dalších smluv.

Některé objekty nezaneseny v modelu v
požadované míře detailu, chybějící
Špatně specifikované požadavky na detail
objekty v modelu, vícenáklady spojené
z hlediska míry detailu
s dopracovním modelu, nemožnost
použítí modelu.
Nutnost vyžádat po zhotoviteli náhradní
Ztráta dat
data, po skončení smluvního vztahu
může dojít k úplné ztrátě dat.
Nevyjasněná zodpovědnost za vložená
Absence dat v modelu, zvýšené
data do modelu
množství víceprací.
Problematické používání modelu, jeho
Nevyjasněná autorská práva
distribuce a případná úprava.
Špatná kontrola objednatele na
zadáním a průběhem projektu, zvýšení
Absence BIM koordinátora
pravděpodobnosti realizace dalších
nebezpečí.

3

3

9

II.

Specifikace není z pohledu objednatele
řešena a je předmětem spolupráce
objednatele a zhotovitele.

2

3

6

II.

Data jsou předávána neformální
cestou, neexistuje jejich záloha.

3

2

6

II.

3

3

9

II.

3

2

6

II.

Objednatel má BIM koordinátora.

Problematické používání modelu, jeho
distribuce a případná úprava.

3

3

9

II.

Vlastnictví modelu i jeho obsahu je
vymezeno ve smlouvě o dílo a výhradně
převedeno na objednatele.

Chyby spojené se špatnou komunikací v
důsledku použití nevhodné verze revize,
ztráta dat v komunikaci, ztráta dat.

1

3

3

I.

Revize si řeší zhotovitel, objednatel
dostane finální podobu modelu.

Neexistující nebo špatný BEP (nebo jiný
realizační standard)

Realizace nebezpečí spojených se
specifikací LOI, LOD a zodpovědnostmi.

4

1

4

I.

Smluvní zajištění a trh

Nevyjasněný způsob správy a ukládání
dat

Nutnost vyjasnit způsob správy a
ukládání dat v průběhu projektu, možné
vícenáklady.

1

1

1

I.

52

Smluvní zajištění a trh

Absence nebo nedostatečná specifikace
systému kontroly

Nedostatečná kvalita modelu,
nebezpečí víceprací.

2

2

4

I.

21

Interoperabilita a standardizace

Špatná specifikace objednatele
dodavateli stavby

Není relevantní, model nebude použit
pro realizaci stavby.

102

Interoperabilita a standardizace Nedodržování nebo obcházení standardů Není relevantní, standardy neexistují.

11

Model a data

72

Model a data

48

Smluvní zajištění a trh

10

Model a data

12

Model a data

44

Model a data

19

Smluvní zajištění a trh

51

Smluvní zajištění a trh

109

Smluvní zajištění a trh

83

Interoperabilita a standardizace Špatná správa revizí

99

Interoperabilita a standardizace

49

Nevyjasněná vlastnictví dat

Nevhodně časově rozlišené požadavky na Není relevantní vzhledem k rozsahu a
detail
zadání.
Není relevantní, šablony nejsou
Nerespektování nebo absence šablon
definovány.
Absence nebo nedostatečná specifikace
Rozsah projektu nevyžaduje specifikaci.
zadání BIM z procesního hlediska (EIR)

Data do modelu bude až do předání díla
vkládat výhradně zhotovitel.
Autorská práva se řídí autorským
zákonem.

Při realizaci zakázky tohoto rozsahu
není BEP není realizován, objednatel
nedisponuje BEP šablonou, zhotovitel
BEP šablonu nevyžaduje.
Smluvní ujednání neřeší ukládání dat v
průběhu projektu, předání dat po
skončení projektu je specifikován.
Kontrola bude dle smlouvy o dílo
prováděna průběžně BIM
koordinátorem.

Příloha 10: FMEA pro výstavbový projekt ČSOB SHQ z pohledu investora a provozovatele
Zdroj: Ing. Dalibor Šulc s využitím BIMplerisk.

Číslo

56

62

Projekt

ČSOB SHQ

Expert

Dalibor Šulc

Vnímání BIM

Produkt, Metoda, Metodika

Verze

Final

Oblast implementace

Projekt, Podnik
Identifikace

Zatřídění

Model a data

Nebezpečí

Chybějící informace v modelu

Scénář realizace nebezpečí

Vícepráce na jejich získání

Hodnocení rizika
N P RPN Míra

4

5

20

Současný stav,
stávající nastavení rizika

Hodnocení řízení
O1 O2 O3 O4 Míra

Řízení rizika
Hodnota Kategorie

IV.

Model je v pravidelných milnících
kontrolován a následně vykazován
soulad s požadavky investora. Chybějící
data v modelu představují dle smlouvy
závažnou vadu dokumentace

2

3

2

1

2

40

B

Je třeba vytvořit nástroj, který
automaticky vygeneruje chybová
hlášení, kde chybí nějaká data

IV.

Model je v pravidelných milnících
kontrolován a následně vykazován
soulad s požadavky investora. Chybějící
data v modelu představují dle smlouvy
závažnou vadu dokumentace

2

3

2

1

2

40

B

Je třeba vytvořit nástroj, který
automaticky vygeneruje chybová
hlášení, kde chybí nějaká data

2

3

2

3

2,5

30

B

Model a data

Chybějící informace v modelu

57

Model a data

Problém při přenosu dat do CAFM,
Nesouladu modelu s požadavky na projektování
snížená kvalita dokumentace

3

4

12

III.

Soulad modelu s běžnou projekční prací
je požadován od úrovně PPD a v
jednotlivých milnících kontrolován
interně i externě

55

Interoperabilita a standardizace

Špatná specifikace LOD nebo absence
specifikace

Chybějící data pro CAFM, nekonzistentní
data

3

4

12

III.

Míra detailu zpracování BIM modelu je
průběžně diskutována a upravována

3

2

2

2

2,25

27

B

102

Interoperabilita a standardizace Nedodržování nebo obcházení standardů

Data nejsou dodána v požadovaném
formátu, nelze využít v CAFM systému

3

4

12

III.

Soulad modelu s běžnou projekční prací
je požadován od úrovně PPD a v
jednotlivých milnících kontrolován
interně i externě

3

3

2

1

2,25

27

B

47

Smluvní zajištění a trh

Absence nebo nedostatečná specifikace
realizace BIM z procesního hlediska (BEP)

Data nejsou dodána v požadovaném
formátu, nelze využít v CAFM systému

4

3

12

III.

Byl vytvořený podrobný BEP. Soulad
odevzdávané dokumentace s BEP je
pravidelně kontrolován

2

2

2

2

2

24

C

10

Model a data

Špatně specifikované požadavky na detail z
hlediska míry detailu

Přílišný detail v modelu, špatná práce s
3
modelem, nepřenositelnost dat do CAFM

4

12

III.

Míra detailu zpracování BIM modelu je
průběžně diskutována a upravována

3

2

2

1

2

24

C

11

Model a data

Nevhodné nabourání pracovních
Nevhodně časově rozlišené požadavky na detail postupů projektanta, chybějící data v
požadované fázi projektu

3

4

12

III.

Míra detailu zpracování BIM modelu je
průběžně diskutována a upravována

3

2

2

1

2

24

C

99

Interoperabilita a standardizace

Neexistující nebo špatný BEP (nebo jiný
realizační standard)

Data nejsou dodána v požadovaném
formátu, nelze využít v CAFM systému

4

3

12

III.

2

2

1

2

1,75

21

C

101

Interoperabilita a standardizace

Neexistující nebo špatný BIM protokol (nebo
jiný zastřešující standard)

Data nejsou dodána v požadovaném
formátu, nelze využít v CAFM systému

4

3

12

III.

2

2

1

2

1,75

21

C

Vícepráce na jejich získání

4

5

20

Navržená opatření, cíle

Byl vytvořený podrobný BEP. Soulad
odevzdávané dokumentace s BEP je
pravidelně kontrolován
Před realizací projektu byly definovány
zodpovědnosti za jednotlivé oblasti.
Správnost je pravidelně kontrolována

Je třeba stanovit jasná pravidla
(nejlépe do BEP), jaké projekční
standardy má model splňovat. Tato
pravidla musí být odsouhlasena
projektantem a nadále neměněna
Pravidla pro stanovaní míry detailu by
měla známá již před vytvářením
modelu. Je třeba tato pravidla na
konkrétních ukázkách sepsat a
odsouhlasit
Je třeba stanovit jasná pravidla
(nejlépe do BEP), jaké projekční
standardy má model splňovat. Tato
pravidla musí být odsouhlasena
projektantem a nadále neměněna

20
21
54

Špatná specifikace LOI nebo absence
specifikace
Špatná specifikace objednatele dodavateli
Interoperabilita a standardizace
stavby
Nevyjasněné pravomoci mezi účastníky
Interoperabilita a standardizace
výstavbového projektu, modely a databázemi

Interoperabilita a standardizace

83

Interoperabilita a standardizace Špatná správa revizí

13

Model a data

61

Model a data

64

Model a data

65

Model a data

Špatné propojení přidružených modelů

66

Model a data

Nerespektování projektových koordinátů

67
68
69

Model a data
Model a data
Model a data

Nevhodné 2D kreslení do modelů
Přemodelování (overmodelling) 3D objektů
Špatně použité vykazování

70

Model a data

Nedostatečná míra detailu (LOD) modelu

74

Model a data

Nepřesnost modelu

45

Smluvní zajištění a trh

Nevhodný dodavatelský systém

46
51
52
53
79
17
24
22
44
63
71
18
19
49

Špatná interpretace (přeměna na informace)
dat
Technicky chybný návrh modelu
Špatně vložené objekty do modelu, špatné
propojení objektů

Chybějící data pro CAFM, nekonzistentní
data
Chybějící data pro CAFM, nekonzistentní
data
Chybějící data v modelu, vícenáklady na
získání dat
Generování vícepráci při kontrolách
modelu, vyjadřování se k neaktuální
dokumentaci, roste časová náročnost
chybně zvolaný formát informací/dat
znemožňující následnou práci s
modelem ve FM
Znemožnění následné práce s modelem
Znemožnění následné práce s modelem,
chybné výkazy
S modelem nelze efektivně pracovat,
vícepráce na koordinování jednotlivých
profesí
S modelem nelze efektivně pracovat,
vícepráce na koordinování jednotlivých
profesí
Informace nelze efektivně využit ve FM
Vysoké nároky na výpočetní techniku
Informace nelze efektivně využit ve FM
Model ztrácí vypovídací schopnost pro
správu budovy a orientaci v modelu
S modelem nelze efektivně pracovat,
vícepráce na opravách modelu
Nejasná zodpovědnost za data, chybějící
informace

Nedostatečně specifikovaný předmět smlouvy o
Smluvní zajištění a trh
Absence dat, vícepráce na jejich získání
dílo
data nejsou kontrolována, chybějící
Smluvní zajištění a trh
Absence BIM koordinátora
informace
Absence nebo nedostatečná specifikace
data nejsou kontrolována, chybějící
Smluvní zajištění a trh
systému kontroly
informace
Absence nebo nedostatečná specifikace BIM
znemožnění efektivní práce, vícenáklady
Smluvní zajištění a trh
prostředí
na pořizování licencí k SW
Nevhodné stanovení ceny, lpění na tradičním
snížená kvalita modelu, špatná
Smluvní zajištění a trh
rozložení cen
spolupráce
Vícenáklad na pořizování licenci, ztráta
Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní výměnné formáty
dat
Vícenáklad na pořizování licenci, ztráta
Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní platformy nebo prostředí
dat, zvýšená časová náročnost při práci s
modelem
Model a data
Špatné využití nebo absence BIM knihovny
nepřesná a zavádějící interpretace
Nevyjasněná zodpovědnost za vložená data do Data v modelu chybí, vícepráce na jejich
Model a data
modelu
získání
Irelevantní nebo nevyužitelné informace v
Zvýšená náročnost na výpočetní
Model a data
modelu
techniku
Model a data
Příliš vysoká míra detailu (LOD) modelu
Vysoké nároky na výpočetní techniku
Nevymahatelnost a následná absence
Smluvní zajištění a trh
Nevyjasněná zodpovědnost za správnost dat
dat
Nemožnost s modelem efektivně
Smluvní zajištění a trh
Nevyjasněná autorská práva
pracovat
Generování vícepráci při kontrolách
Smluvní zajištění a trh
Nevyjasněný způsob správy a ukládání dat
modelu, vyjadřování se k neaktuální
dokumentaci, roste časová náročnost

3

3

9

II.

3

3

9

II.

3

2

6

II.

2

4

8

II.

3

3

9

II.

3

2

6

II.

2

3

6

II.

2

3

6

II.

3

3

9

II.

2
2
2

4
3
3

8
6
6

II.
II.
II.

3

3

9

II.

4

2

8

II.

3

2

6

II.

4

2

8

II.

5

1

5

II.

3

2

6

II.

3

2

6

II.

2

3

6

II.

4

1

4

I.

4

1

4

I.

1

3

3

I.

2

1

2

I.

1

2

2

I.

1

2

2

I.

3

1

3

I.

4

1

4

I.

2

2

4

I.

109

Smluvní zajištění a trh

100

Neexistující nebo špatný EIR (nebo jiný zadávací
Interoperabilita a standardizace
standard)

113

Interoperabilita a standardizace Špatná specifikace subdodavatelům

114

Interoperabilita a standardizace Špatná specifikace objednatele projektantovi

12
72

Model a data
Model a data

75

Model a data

48

Smluvní zajištění a trh

50
117

Smluvní zajištění a trh
Smluvní zajištění a trh

Nevyjasněná vlastnictví dat

Ztráta dat
Nerespektování nebo absence šablon
Neřešené problematických oblastí techniky
modelování
Absence nebo nedostatečná specifikace zadání
BIM z procesního hlediska (EIR)
Absence BIM manažera
Nedostatečná poptávka dodavatele

Nemožnost s modelem efektivně
pracovat

2

2

4

I.

Příloha 11: FMEA pro pasportizaci kancelářské budovy
Zdroj: anonymní architekt/projektant s využitím BIMplerisk.

Číslo

Projekt

Pasportizace kancelářské budovy

Expert

Anonymní architekt/projektant

Vnímání BIM

Produkt

Verze

Final

Oblast implementace

Projekt, Podnik
Identifikace

Zatřídění

Nebezpečí

Scénář realizace nebezpečí

Nebude zálohovaný projekt, nepůjde
navázat v době vzniku projektu
metodikou BIM; v dlouhodobém
Ztráta dat
horizontu nemožnost získání dat na
vyžádání; nutnost znovuvytvoření
unikátních knihovních prvků a knowhow v projektu.
Možná rizika, vyplývající ze závažnosti
Nevyjasněná zodpovědnost za správnost
nakládání dat objednatelem. Prozatím
dat
obtížně odhadnutelná.
Může být vyžadován zdrojový soubor a
tím pádem předán podklad pro jiného
Nevyjasněná autorská práva
projektanta, který by tím získal
konkurenční výhodu.
Nebude zálohovaný projekt, nepůjde
navázat v době vzniku projektu
metodikou BIM; v dlouhodobém
Nevyjasněná zodpovědnost za vložená
horizontu nemožnost získání dat na
data do modelu
vyžádání; nutnost znovuvytvoření
unikátních knihovních prvků a knowhow v projektu.
Neřešené problematické oblasti techniky Nemožnost využití model v dalších
modelování
fázích.

12

Model a data

18

Smluvní zajištění a trh

19

Smluvní zajištění a trh

44

Model a data

75

Model a data

109

Smluvní zajištění a trh

Nevyjasněná vlastnictví dat

Nemožnost využití pro sebeprezentaci.

46

Smluvní zajištění a trh

Nedostatečně specifikovaný předmět
smlouvy o dílo

64

Model a data

Špatně vložené objekty do modelu,
špatné propojení objektů

Nevěděl bych, co je výsledkem mé
práce.
Nedojde k odečtení objemu zón pokud
toto odečtení nebude provedeno u
všech zón manuálně.

65

Model a data

Špatné propojení přidružených modelů

70

Model a data

Nedostatečná míra detailu (LOD) modelu

71

Model a data

Příliš vysoká míra detailu (LOD) modelu

Model a data

Špatná interpretace (přeměna na
informace) dat

13

Nepřesné připojení hmotových objektů
budov v areálu k řešené stavbě.
Nedostatečné promodelování a
následné vícepráce.
Vícepráce způsobená neznalostí
očekávání zadavatele.
Netýká se projektu.

Hodnocení rizika
N P RPN Míra

Současný stav,
stávající nastavení rizika

Hodnocení řízení
O1 O2 O3 O4 Míra

5

2

10

III.

Data jsou zálohovaná na soukromém
cloudu; stupeň ochrany proti
úmyslnému vymazání dat je v úrovni
domácí síťě.

2

2

3

4

12

III.

Není smluvně řešeno, průběžné
vnímání správnosti modelu
konzultováno s klientem.

4

2

5

3

15

III.

Veškerá práva má klient.

1

3

4

12

III.

Data jsou zálohovaná na soukromém
cloudu; stupeň ochrany proti
úmyslnému vymazání dat je v úrovni
domácí síťě.

4

2

5

2

10

III.

3

1

2

5

10

III.

5

1

5

II.

2

4

8

II.

1

5

5

II.

3

2

6

II.

2

4

8

II.

Kvalifikace je dostatečná, kontrolní
mechanismy nejsou.
Jsem zasmluvněn k nezveřejňování dat
o stavbě.
Dosud nebyl vyjasněn předmět díla,
nezačaly práce.

Řízení rizika
Hodnota Kategorie

Navržená opatření, cíle

1,67

16,7

C

Možnost vícevrstvé síťové ochrany,
násobné zálohování na více místech

3

36

B

Řešit problematiku zodpovědnosti ve
smluvním vztahu.

1

15

C

3

36

B

Možnost vícevrstvé síťové ochrany,
násobné zálohování na více místech

2,25

22,5

C

Zpětná vazba nezávislým auditorem
modelu, automatickým testem, apod.

1

1

10

C

1

1

5

C

1

1

4

Špatné využití nebo absence BIM
knihovny
Nevyjasněný způsob správy a ukládání
dat
Absence nebo nedostatečná specifikace
systému kontroly
Chybějící informace v modelu
Nesouladu modelu s požadavky na
projektování

22

Model a data

49

Smluvní zajištění a trh

52

Smluvní zajištění a trh

56

Model a data

57

Model a data

61

Model a data

Technicky chybný návrh modelu

62

Model a data

Chybějící informace v modelu

67

Model a data

Nevhodné 2D kreslení do modelů

72

Model a data

Nerespektování nebo absence šablon

74

Model a data

Nepřesnost modelu

V projektu není relevantní, generické
objekty jsou dostačující.
Viz riziko 12.
Viz rizika 44 a 18.
Není relevantní.
Jedná se o zpětnou pasportizaci, není
relevantní.
Jedná se o zpětnou pasportizaci, není
relevantní.
Jedná se o zpětnou pasportizaci, není
relevantní.
Jedná se o zpětnou pasportizaci, není
relevantní.
Není relevantní.
Problém zapracování nepřesností
převzatých z podkladů od investora a
jejich následky v případném užívání dat
investorem. Není relevantní, protože
investor neposkytuje BIM podklady.

Příloha 12: FMEA pro realizace modelu dopravní stavby
Zdroj: Ing. Josef Žák, PhD. s využitím BIMplerisk.

Projekt

Realizace modelu dopravní stavby

Expert

Ing. Josef Žák, PhD.

Vnímání BIM

Produkt

Verze

Final

Oblast implementace

Projekt
Identifikace

Číslo

Zatřídění

Nebezpečí

Scénář realizace nebezpečí

Hodnocení rizika
N P RPN Míra

Současný stav,
stávající nastavení rizika

Hodnocení řízení
O1 O2 O3 O4 Míra

Řízení rizika
Hodnota Kategorie

Navržená opatření, cíle

61

Model a data

Technicky chybný návrh modelu

Chybné zhotovení stavby.

4

5

20

IV.

Dochází ke kontrole modelu v průběhu
jeho realizace i předávání
kvalifikovanými zaměstnanci. Ve
smlouvě je sopecifikovaná
zodpovědnost zhotovitele.

44

Model a data

Nevyjasněná zodpovědnost za vložená
data do modelu

Vznik rizika spojeného se špatně
vložnými daty do modelu nebo
špatnými daty a s tím spojené spory.

3

4

12

III.

Existují smluvní podnímky, které jsou
neustále vylepšovány.

3

1

3

2

2,25

27

B

Zlepšení smluvních podmínek,
soustavnéí zvyšování kvalifikace a
čerpání ze zkušeností, zlepšení zpětné
kontroly třetí osobou.

57

Model a data

Nesoulad modelu s požadavky na
projektování

Nemožnost použití modelu jako PD.
Nutnost zpracovat PD dodatečně a s tím
3
spojené vícenáklady. Nutnost řešit
dodatečně ve SoD.

4

12

III.

Neřeší se.

1

2

4

3

2,5

30

B

Zvýšemní kvalifikace z hlediska znalosti
projektování i technické relaizace a
modelování. Zvýšení kvality kontroly.

Nedostatečně funkční softwarové
nástroje

Dodatečné vícepráce spojené s řešním
problémů spojneých se SW nástroji,
prodloužení doby trvání dodávky
modelu, nustnost přizspůobit se
funkčnosti SW nástrojů a nemožnost
realizovat využití modelů dle původního
plánu.

Jedná se SW společnosti o zlepšení
funkčnosti nástrojů nebo lepší podpoře
v případě řešení problémů nebo o
snížení ceny. Vytvoření lepších
pracovních postupů pro kontrolůu a
hledáníalternativních řešení.
Proškolení zaměstnanců v oblasti SW
nástrojů a jejich možností.

27

Software

10

Model a data

56

Model a data

Nedostatečně podrobný informační
Špatně specifikované požadavky na detail model, neúměrné navýšení nákladů na
z hlediska míry detailu
model. Nutnost dopracovávat detail na
vlastní náklady.
Nedostatečně podrobný informační
model, neúměrné navýšení nákladů na
Chybějící informace v modelu
model. Nutnost dopracovávat detail na
vlastní náklady.
Špatná koordinace různých modelů
(např. koordinační souřadné systémy),
jinak zvolené kvadranty.

65

Model a data

Špatné propojení přidružených modelů

11

Model a data

Chybějící detail v požadovaném čase,
Nevhodně časově rozlišené požadavky na
dopad do ekonomiky stavby. Nutnost
detail
dopracovávat detail na vlastní náklady.

12

Model a data

Ztráta dat

Ztráta dat a problémy spojené s jejich
náhradou.

4

4

16

III.

2

3

6

II.

2

3

6

II.

4

2

8

II.

2

2

4

I.

4

1

4

I.

1

1

1

1

1

20

C

Dochází ke tvorbě vzorové části modelu
za účelem ověření funkčnosti, nazvdory
tomu dochází k chybám.

4

4

3

1

3

48

B

Dochází ke kontrole modelů a při
realizaci scénáře ke včasnému odhalení
závady, která může být řešena. Existují
SW nástroje pro automatizaci procesu
kontroly.

1

1

1

1

1

8

C

67

Model a data

70

Model a data

71

Model a data

Zbytečné navýšení nepřehlednosti
modelu, obtížná využitelnost modelu
kvůli chybějícím objektům.
Nedostatečně podrobný informační
model, neúměrné navýšení nákladů na
Nedostatečná míra detailu (LOD) modelu
model. Nutnost dopracovávat detail na
vlastní náklady.

Nevhodné 2D kreslení do modelů

Příliš vysoká míra detailu (LOD) modelu

28

Zařízení

Nedostatečně funkční zařízení

30

Zařízení

Volba nevhodného zařízení

13

Model a data

22

Model a data

64

Model a data

72

Model a data

Nerespektování nebo absence šablon

74

Model a data

75

Model a data

58

Software

59

Software

Nepřesnost modelu
Neřešení problematických oblastí
techniky modelování
Volba nevhodné SW platformy nebo
prostředí
Volba nevhodného softwarového
nástroje

Špatná interpretace (přeměna na
informace) dat
Špatné využití nebo absence BIM
knihovny
Špatně vložené objekty do modelu,
špatné propojení objektů

Neúměrné navýšení nákladů na model.
Nutnost vrátit se ke konvenčně
používaným technikám realizace.
Utopené náklady na pořízení vybavení,
nutnost vrácení ke konvenčním
technikám realizace.
Není relevantní pro projekt.
Není relevantní.
Není pro projekt příliš důležité, protože
model není dál upravován.
Není relevantní, vyplývá ze smluvních
požadavků.
Viz riziko 61.
Viz riziko 61.
Nedostatečně funkční platforma nebo
prostředí, dále viz riziko 27.
Viz riziko 57.

2

1

2

I.

2

1

2

I.

1

1

1

I.

3

1

3

I.

4

1

4

I.

Příloha 13: Expertní posouzení checklistů nebezpečí
Zdroj: vlastní zpracování ve spolupráci s experty.

Projekt
Vnímání BIM

Produkt, Metoda, Metodika

Oblast implementace

Projekt, Podnik, Trh

Expert

Ing. arch. Robert Bouška; ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Verze

Final

Číslo

Zatřídění

Událost

1

Pracovní postupy

2

Pracovní postupy

3

Pracovní postupy

4

Pracovní postupy

5

Pracovní postupy

6

Pracovní postupy

7

Pracovní postupy

8

Pracovní postupy

9

Pracovní postupy

10

Model a data

11

Model a data

12

Model a data

13

Model a data

Špatná interpretace (přeměna na
informace) dat

14

Pracovní postupy

Špatný management změny dat

15

Kvalifikace

16
17
18
19
20
21
22
23

Zapojení nekvalifikovaných pracovníků
Špatná identifikace potřeb účastníků
výstavbového projektu
Špatná identifikace schopností účastníků
výstavbového projektu
Procesní nezvládnutí automatizace
procesů
Nezvládnutí tvorby nových potřebných
procesů
Lpění na tradičním (někdy neefektivním)
způsobu práce
Neznalost nových pracovních postupů
Špatné řízení změny podnikového
prostředí
Špatné řízení změny tržního prostředí
Špatně specifikované požadavky na detail
z hlediska míry detailu
Nevhodně časově rozlišené požadavky na
detail
Ztráta dat

Nedostatečná schopnost využití dat
Neschopnost ostatních účastníků
Kvalifikace
výstavbového projektu pracovat s
modelem
Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní výměnné formáty
Nevyjasněná zodpovědnost za správnost
Smluvní zajištění a trh
dat
Smluvní zajištění a trh
Nevyjasněná autorská práva
Špatná specifikace LOI nebo absence
Interoperabilita a standardizace
specifikace
Špatná specifikace objednatele
Interoperabilita a standardizace
dodavateli stavby
Špatné využití nebo absence BIM
Model a data
knihovny
Nedostatečná kvalifikace pro práci s
Kvalifikace
nástroji

Poznámky
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Tady asi záleží na typu. V případě
dokumentace kvalitně zpracované např v
BIM tak moc ne. Jedině by se týkala v
nedostatečně zpracované 2D
dokumentace.
nemyslím si. Asi záleží čistě na technické
stránce která by měla být funkční a
relativně snadno opravitelná v případě
nefunkčnosti.
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

24

Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní platformy nebo prostředí ano

25

Software

26

Zařízení

27

Software

28

Zařízení

29

Software

30

Zařízení

31

Kvalifikace

32

Kvalifikace

33

Kvalifikace

Vzájemně nekompatibilní softwarové
nástroje
Nekompatibilní zařízení se softwarovými
nástroji
Nedostatečně funkční softwarové
nástroje
Nedostatečně funkční zařízení
Nekompatibilní softwarové nástroje s
vybavením
Volba nevhodného zařízení
Nedostatečná znalost použitelných
nástrojů a metod
Nedostatečná znalost vlastní kvalifikace
Averze (strach) vůči technologickým
inovacím

Nekonzistentní zapojení pracovníků v
procesech

34

Pracovní postupy

35

Kolaborace

36
37

Kolaborace
Kvalifikace

38

Kolaborace

39

Kvalifikace

Příliš vysoké požadavky na kvalifikaci

40
41

Kolaborace
Pracovní postupy

42

Kolaborace

43

Pracovní postupy

44

Model a data

45

Smluvní zajištění a trh

46

Smluvní zajištění a trh

Špatná organizace projektového týmu
Nefungující metrika přínosů
Nevyjasněná zodpovědnost v
projektovém týmu
Špatný management zodpovědností
Nevyjasněná zodpovědnost za vložená
data do modelu
Nevhodný dodavatelský systém
Nedostatečně specifikovaný předmět
smlouvy o dílo

47

Smluvní zajištění a trh

48

Smluvní zajištění a trh

49
50
51
52
53
54
55

Nedostatečné vnímání celkového
kontextu problematiky
Nevyjasněné cíle
Averze (strach) vůči změnám
Nedostatečné řízení očekávání a
reálných výsledků

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano, je to myslěno jako totální výpadek z
práce, nebo jako nejasně rozdělené
kompetence? V menších ateliérech je
běžné, že se lidé alokují podle toho jak
hoří termín. Proto skáčí z jedné zakázky
na druhou.
ano
ano
ano
ano
nemyslím si, že je to riziko. Ateliér
nepůjde do projektu když nemá lidi kteří
jsou schopni ho na nástrojích řešit.
ano
proč je to riziko pro projektanta?
ano
ano
ano
ano
ano

Absence nebo nedostatečná specifikace
ano
realizace BIM z procesního hlediska (BEP)

Absence nebo nedostatečná specifikace
zadání BIM z procesního hlediska (EIR)
Nevyjasněný způsob správy a ukládání
Smluvní zajištění a trh
dat
Smluvní zajištění a trh
Absence BIM manažera
Smluvní zajištění a trh
Absence BIM koordinátora
Absence nebo nedostatečná specifikace
Smluvní zajištění a trh
systému kontroly
Absence nebo nedostatečná specifikace
Smluvní zajištění a trh
BIM prostředí
Nevyjasněné pravomoci mezi účastníky
Interoperabilita a standardizace výstavbového projektu, modely a
databázemi
Špatná specifikace LOD nebo absence
Interoperabilita a standardizace
specifikace

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

56

Model a data

57

Model a data

58

Software

59

Software

60

Pracovní postupy

61
62

Model a data
Model a data

63

Model a data

64

Model a data

65

Model a data

Chybějící informace v modelu
Nesouladu modelu s požadavky na
projektování
Volba nevhodné SW platformy nebo
prostředí
Volba nevhodného softwarového
nástroje
Nekompatibilní procesy BIM s
uvažovanými fázemi životního cyklu
výstavbového projektu
Technicky chybný návrh modelu
Chybějící informace v modelu
Irelevantní nebo nevyužitelné informace
v modelu
Špatně vložené objekty do modelu,
špatné propojení objektů
Špatné propojení přidružených modelů

66

Model a data

Nerespektování projektových koordinátů ano

67

Model a data

68

Model a data

69

Model a data

Nevhodné 2D kreslení do modelů
Přemodelování (overmodelling) 3D
objektů
Špatně použité vykazování

70

Model a data

Nedostatečná míra detailu (LOD) modelu ano

71
72

Model a data
Model a data

73

Pracovní postupy

74

Model a data

75

Model a data

76

Kvalifikace

77

Pracovní postupy

Příliš vysoká míra detailu (LOD) modelu
Nerespektování nebo absence šablon
Upřednostňování modelování na úkor
stavebnictví
Nepřesnost modelu
Neřešené problematických oblastí
techniky modelování
Zavádějící informovanost o BIM
Nedostatečné vlastní testování
pracovních postupů (přejímání
neověřených postupů)

78

Kolaborace

Špatná vnitřní propagace BIM

ano - resp hlavně špatná vnitřní
prezentace BIM.

79

Smluvní zajištění a trh

Nevhodné stanovení ceny, lpění na
tradičním rozložení cen

ano

80

Kolaborace

Nedodržování protokolu sdílení informací ano

81

Kolaborace

82
83
84

Nedodržování protokolu práce se
změnami v databázi/modelu
Kolaborace
Nedodržování BEP
Interoperabilita a standardizace Špatná správa revizí
Individualistický přístup ke spolupráci,
Kolaborace
špatné zapojení dalších účastníků
výstavbového projektu

ano
ano
ano
ano
tady asi moc nerozumím jaké to
představuje riziko pro projektanta
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
asi záleží na velikosti kanceláře, ale jako
riziko bych to pro většinu neviděl
ano

85

Kolaborace

Špatná podpora TOP managementu

86

Kolaborace

87

Kvalifikace

Špatné řízení středního managementu
Mylný předpoklad absence jakýchkoliv
problémů a překážek

88

Kvalifikace

Mylné vnímání BIM pouze z IT hlediska

89
90

Kvalifikace
Zařízení

Nedostatečná IT podpora
Nedostatečné hardwarové zajištění

91

Software

Nedostatečné zajištění kyberbezpečnosti ano

92

Kvalifikace

Neznalost konstant implementace
(snaha změnit, co změnit nelze)

ano - jako ve smyslu overconfidence
Tady asi taky nevím jak se to týká
projektanta.
ano
ano

ano

93
94
95
96
97
98
99
100
101

Neznalost omezení a milníků
implementace
Špatný chybový management
Pracovní postupy
implementace
Pracovní postupy
Uspěchání implementace
Kvalifikace
Absence dlouhodobé vize
Pracovní postupy
Špatný management změn procesů
Kvalifikace
Mylné představy o BIM
Neexistující nebo špatný BEP (nebo jiný
Interoperabilita a standardizace
realizační standard)
Neexistující nebo špatný EIR (nebo jiný
Interoperabilita a standardizace
zadávací standard)
Neexistující nebo špatný BIM protokol
Interoperabilita a standardizace
(nebo jiný zastřešující standard)

Kvalifikace

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

102

Interoperabilita a standardizace Nedodržování nebo obcházení standardů ano

103

Zařízení

105
106

Příliš vysoké náklady na nákup zařízení
Neexistující nebo špatné obecné
Interoperabilita a standardizace
(národní) standardy
Pracovní postupy
Špatný management lidí
Pracovní postupy
Špatný management dokumentů

107

Software

Příliš vysoké náklady na licence software ano

108

Kvalifikace

Špatné školení nebo jeho absence

109

Smluvní zajištění a trh

Nevyjasněná vlastnictví dat

110

Zařízení

Vzájemně nekompatibilní zařízení

111

Kolaborace

Nevyjasněné zodpovědnosti v podniku

112

Kvalifikace

Přílišný perfekcionalismus

113

Interoperabilita a standardizace Špatná specifikace subdodavatelům
Špatná specifikace objednatele
Interoperabilita a standardizace
projektantovi
Obecná nepřipravenost trhu (nízká
Smluvní zajištění a trh
informovanost, špatná podpora)
Kvalifikace
Nejasné kvalifikační požadavky

104

114
118
119

ano
ano
ano
ano

ano
ano - podobné nevyjasněnosti autorských
práv výše
ano, ale už je to dosti popsáno výše
nekompatibilita nástrojů a podobně
ano - viz. Předchozí body
ano - podobný bod nejasně stanovené a
dodržované LOD
ano
ano
ano
ano

Projekt
Vnímání BIM

Produkt, Metoda, Metodika

Oblast implementace

Projekt, Podnik, Trh

Expert

Ing. Dalibor Šulc; Českoskolvenská obchodní banka, a.s.

Verze

Final

Číslo

Zatřídění

1

Pracovní postupy

2

Pracovní postupy

3

Pracovní postupy

4

Pracovní postupy

5

Pracovní postupy

6

Pracovní postupy

7

Pracovní postupy

8

Pracovní postupy

9

Pracovní postupy

10

Model a data

11

Model a data

12

Model a data

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Událost

Poznámky

Zapojení nekvalifikovaných pracovníků
Špatná identifikace potřeb účastníků
výstavbového projektu
Špatná identifikace schopností účastníků
výstavbového projektu
Procesní nezvládnutí automatizace
procesů
Nezvládnutí tvorby nových potřebných
procesů
Lpění na tradičním (někdy neefektivním)
způsobu práce
Neznalost nových pracovních postupů
Špatné řízení změny podnikového
prostředí
Špatné řízení změny tržního prostředí
Špatně specifikované požadavky na
detail z hlediska míry detailu
Nevhodně časově rozlišené požadavky na
detail

Ano

Ztráta dat

nešikovná formulace, příliš obecné - v jaké fázi? a jak?

Špatná interpretace (přeměna na
Model a data
informace) dat
Pracovní postupy
Špatný management změny dat
Kvalifikace
Nedostatečná schopnost využití dat
Neschopnost ostatních účastníků
Kvalifikace
výstavbového projektu pracovat s
modelem
Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní výměnné formáty
Nevyjasněná zodpovědnost za správnost
Smluvní zajištění a trh
dat
Smluvní zajištění a trh
Nevyjasněná autorská práva
Špatná specifikace LOI nebo absence
Interoperabilita a standardizace
specifikace
Špatná specifikace objednatele
Interoperabilita a standardizace
dodavateli stavby
Špatné využití nebo absence BIM
Model a data
knihovny
Nedostatečná kvalifikace pro práci s
Kvalifikace
nástroji

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
nerelevantní
Ano
nerelevantní
Ano
Ano

Ano
nerozumím tomu
Ano
Ano
Ano
Ano
nerelevantní
Ano
Ano
Ano
Ano

24

Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní platformy nebo prostředí Ano

25

Software

26

Zařízení

27

Software

28

Zařízení

29

Software

30

Zařízení

31

Kvalifikace

32

Kvalifikace

33

Kvalifikace

34

Pracovní postupy

Vzájemně nekompatibilní softwarové
nástroje
Nekompatibilní zařízení se softwarovými
nástroji
Nedostatečně funkční softwarové
nástroje
Nedostatečně funkční zařízení
Nekompatibilní softwarové nástroje s
vybavením
Volba nevhodného zařízení
Nedostatečná znalost použitelných
nástrojů a metod
Nedostatečná znalost vlastní kvalifikace
Averze (strach) vůči technologickým
inovacím
Nekonzistentní zapojení pracovníků v
procesech

nerelevantní
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
nerozumím - jakože nevím co umím a co ne?
Ano
Ano

Nedostatečné vnímání celkového
kontextu problematiky
Nevyjasněné cíle
Averze (strach) vůči změnám
Nedostatečné řízení očekávání a
reálných výsledků
Příliš vysoké požadavky na kvalifikaci
Špatná organizace projektového týmu
Nefungující metrika přínosů
Nevyjasněná zodpovědnost v
projektovém týmu
Špatný management zodpovědností
Nevyjasněná zodpovědnost za vložená
data do modelu
Nevhodný dodavatelský systém
Nedostatečně specifikovaný předmět
smlouvy o dílo

35

Kolaborace

Ano

36
37

Kolaborace
Kvalifikace

38

Kolaborace

39
40
41

Kvalifikace
Kolaborace
Pracovní postupy

42

Kolaborace

43

Pracovní postupy

44

Model a data

45

Smluvní zajištění a trh

46

Smluvní zajištění a trh

47

Smluvní zajištění a trh

Absence nebo nedostatečná specifikace
Ano
realizace BIM z procesního hlediska (BEP)

48

Smluvní zajištění a trh

Absence nebo nedostatečná specifikace
zadání BIM z procesního hlediska (EIR)

49

Smluvní zajištění a trh

Ano
Ano
Ano
nerelevantní
Ano
Ano
nerelevantní
Ano
Ano
Ano
Ano

nerozumím tomu

65

Nevyjasněný způsob správy a ukládání
dat
Smluvní zajištění a trh
Absence BIM manažera
Smluvní zajištění a trh
Absence BIM koordinátora
Absence nebo nedostatečná specifikace
Smluvní zajištění a trh
systému kontroly
Absence nebo nedostatečná specifikace
Smluvní zajištění a trh
BIM prostředí
Nevyjasněné pravomoci mezi účastníky
Interoperabilita a standardizace výstavbového projektu, modely a
databázemi
Špatná specifikace LOD nebo absence
Interoperabilita a standardizace
specifikace
Model a data
Chybějící informace v modelu
Nesouladu modelu s požadavky na
Model a data
projektování
Volba nevhodné SW platformy nebo
Software
prostředí
Volba nevhodného softwarového
Software
nástroje
Nekompatibilní procesy BIM s
Pracovní postupy
uvažovanými fázemi životního cyklu
výstavbového projektu
Model a data
Technicky chybný návrh modelu
Model a data
Chybějící informace v modelu
Irelevantní nebo nevyužitelné informace
Model a data
v modelu
Špatně vložené objekty do modelu,
Model a data
špatné propojení objektů
Model a data
Špatné propojení přidružených modelů

66

Model a data

Nerespektování projektových koordinátů Ano

67

Model a data

68

Model a data

69

Model a data

Nevhodné 2D kreslení do modelů
Přemodelování (overmodelling) 3D
objektů
Špatně použité vykazování

70

Model a data

Nedostatečná míra detailu (LOD) modelu Ano

71
72

Model a data
Model a data

73

Pracovní postupy

74

Model a data

75

Model a data

76

Kvalifikace

Příliš vysoká míra detailu (LOD) modelu
Nerespektování nebo absence šablon
Upřednostňování modelování na úkor
stavebnictví
Nepřesnost modelu
Neřešené problematických oblastí
techniky modelování
Zavádějící informovanost o BIM

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Ano
Ano
nerelevantní
Ano
Ano
Ano
nerelevantní
Ano
Ano
nerelevantní
nerelevantní
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

77

Pracovní postupy

78

Kolaborace

79

Smluvní zajištění a trh

80

Kolaborace

81

Kolaborace

Nedostatečné vlastní testování
pracovních postupů (přejímání
neověřených postupů)
Špatná vnitřní propagace BIM
Nevhodné stanovení ceny, lpění na
tradičním rozložení cen

88
89
90
91

Software

92

Kvalifikace

84
85
86
87

93
94
95
96
97
98
99
100
101

Ano
Ano

Nedodržování protokolu sdílení informací Ano

Nedodržování protokolu práce se
změnami v databázi/modelu
Kolaborace
Nedodržování BEP
Interoperabilita a standardizace Špatná správa revizí
Individualistický přístup ke spolupráci,
Kolaborace
špatné zapojení dalších účastníků
výstavbového projektu
Kolaborace
Špatná podpora TOP managementu
Kolaborace
Špatné řízení středního managementu
Mylný předpoklad absence jakýchkoliv
Kvalifikace
problémů a překážek
Kvalifikace
Mylné vnímání BIM pouze z IT hlediska
Kvalifikace
Nedostatečná IT podpora
Zařízení
Nedostatečné hardwarové zajištění

82
83

Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
nerelevantní
Ano
Ano

Nedostatečné zajištění kyberbezpečnosti Ano

Neznalost konstant implementace
(snaha změnit, co změnit nelze)
Neznalost omezení a milníků
Kvalifikace
implementace
Špatný chybový management
Pracovní postupy
implementace
Pracovní postupy
Uspěchání implementace
Kvalifikace
Absence dlouhodobé vize
Pracovní postupy
Špatný management změn procesů
Kvalifikace
Mylné představy o BIM
Neexistující nebo špatný BEP (nebo jiný
Interoperabilita a standardizace
realizační standard)
Neexistující nebo špatný EIR (nebo jiný
Interoperabilita a standardizace
zadávací standard)
Neexistující nebo špatný BIM protokol
Interoperabilita a standardizace
(nebo jiný zastřešující standard)

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
nerozumím tomu
Ano

102

Interoperabilita a standardizace Nedodržování nebo obcházení standardů Ano

103

Zařízení

105
106

Příliš vysoké náklady na nákup zařízení
Neexistující nebo špatné obecné
Interoperabilita a standardizace
(národní) standardy
Pracovní postupy
Špatný management lidí
Pracovní postupy
Špatný management dokumentů

107

Software

108
109
110
111
112
113

Kvalifikace
Smluvní zajištění a trh
Zařízení
Kolaborace
Kvalifikace
Interoperabilita a standardizace

104

114
115
117
118
119

Ano
Ano
nešikovná formulace, příliš obecné
Ano

Příliš vysoké náklady na licence software Ano

Špatné školení nebo jeho absence
Nevyjasněná vlastnictví dat
Vzájemně nekompatibilní zařízení
Nevyjasněné zodpovědnosti v podniku
Přílišný perfekcionalismus
Špatná specifikace subdodavatelům
Špatná specifikace objednatele
Interoperabilita a standardizace
projektantovi
Smluvní zajištění a trh
Nedostatečná poptávka investora
Smluvní zajištění a trh
Nedostatečná poptávka dodavatele
Obecná nepřipravenost trhu (nízká
Smluvní zajištění a trh
informovanost, špatná podpora)
Kvalifikace
Nejasné kvalifikační požadavky

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
nerelevantní
Ano
Ano
Ano

Projekt
Vnímání BIM

Produkt, Metoda, Metodika

Oblast implementace

Projekt, Podnik, Trh

Expert

Anonymní architekt/projektant, BIM koordinátor

Verze

Final

Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Zatřídění

Událost

Pracovní postupy

Zapojení nekvalifikovaných pracovníků
Špatná identifikace potřeb účastníků
Pracovní postupy
výstavbového projektu
Špatná identifikace schopností účastníků
Pracovní postupy
výstavbového projektu
Procesní nezvládnutí automatizace
Pracovní postupy
procesů
Nezvládnutí tvorby nových potřebných
Pracovní postupy
procesů
Lpění na tradičním (někdy neefektivním)
Pracovní postupy
způsobu práce
Pracovní postupy
Neznalost nových pracovních postupů
Špatné řízení změny podnikového
Pracovní postupy
prostředí
Pracovní postupy
Špatné řízení změny tržního prostředí
Špatně specifikované požadavky na detail
Model a data
z hlediska míry detailu
Nevhodně časově rozlišené požadavky na
Model a data
detail
Model a data
Ztráta dat
Špatná interpretace (přeměna na
Model a data
informace) dat
Pracovní postupy
Špatný management změny dat
Kvalifikace
Nedostatečná schopnost využití dat
Neschopnost ostatních účastníků
Kvalifikace
výstavbového projektu pracovat s
modelem
Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní výměnné formáty
Nevyjasněná zodpovědnost za správnost
Smluvní zajištění a trh
dat
Smluvní zajištění a trh
Nevyjasněná autorská práva
Špatná specifikace LOI nebo absence
Interoperabilita a standardizace
specifikace
Špatná specifikace objednatele
Interoperabilita a standardizace
dodavateli stavby
Špatné využití nebo absence BIM
Model a data
knihovny
Nedostatečná kvalifikace pro práci s
Kvalifikace
nástroji

Poznámky
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
nevím
nevím
ano
ano
ano
nerozumím
nevím
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

24

Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní platformy nebo prostředí ano (viz17)

25

Software

26

Zařízení

27

Software

28

Zařízení

29

Software

30

Zařízení

31

Kvalifikace

32

Kvalifikace

33

Kvalifikace

34

Pracovní postupy

Vzájemně nekompatibilní softwarové
nástroje
Nekompatibilní zařízení se softwarovými
nástroji
Nedostatečně funkční softwarové
nástroje
Nedostatečně funkční zařízení
Nekompatibilní softwarové nástroje s
vybavením
Volba nevhodného zařízení
Nedostatečná znalost použitelných
nástrojů a metod
Nedostatečná znalost vlastní kvalifikace
Averze (strach) vůči technologickým
inovacím
Nekonzistentní zapojení pracovníků v
procesech

viz (17)
nevím, 3D brýle?
ano
nevím
nevím
nevím, resp. co je myšleno zařízením - viz předešle
ano
ano
ano
nevím

35

Kolaborace

36
37

Kolaborace
Kvalifikace

38

Kolaborace

39
40
41

Kvalifikace
Kolaborace
Pracovní postupy

42

Kolaborace

43

Pracovní postupy

44

Model a data

45

Smluvní zajištění a trh

46

Smluvní zajištění a trh

47

Smluvní zajištění a trh

48

Smluvní zajištění a trh

Nedostatečné vnímání celkového
kontextu problematiky
Nevyjasněné cíle
Averze (strach) vůči změnám
Nedostatečné řízení očekávání a
reálných výsledků
Příliš vysoké požadavky na kvalifikaci
Špatná organizace projektového týmu
Nefungující metrika přínosů
Nevyjasněná zodpovědnost v
projektovém týmu
Špatný management zodpovědností
Nevyjasněná zodpovědnost za vložená
data do modelu
Nevhodný dodavatelský systém
Nedostatečně specifikovaný předmět
smlouvy o dílo

ano
ano
ano
nevím
asi
ano
100%
ano
ano
ano
ano
ano

Absence nebo nedostatečná specifikace
ano
realizace BIM z procesního hlediska (BEP)

65

Absence nebo nedostatečná specifikace
zadání BIM z procesního hlediska (EIR)
Nevyjasněný způsob správy a ukládání
Smluvní zajištění a trh
dat
Smluvní zajištění a trh
Absence BIM manažera
Smluvní zajištění a trh
Absence BIM koordinátora
Absence nebo nedostatečná specifikace
Smluvní zajištění a trh
systému kontroly
Absence nebo nedostatečná specifikace
Smluvní zajištění a trh
BIM prostředí
Nevyjasněné pravomoci mezi účastníky
Interoperabilita a standardizace výstavbového projektu, modely a
databázemi
Špatná specifikace LOD nebo absence
Interoperabilita a standardizace
specifikace
Model a data
Chybějící informace v modelu
Nesouladu modelu s požadavky na
Model a data
projektování
Volba nevhodné SW platformy nebo
Software
prostředí
Volba nevhodného softwarového
Software
nástroje
Nekompatibilní procesy BIM s
Pracovní postupy
uvažovanými fázemi životního cyklu
výstavbového projektu
Model a data
Technicky chybný návrh modelu
Model a data
Chybějící informace v modelu
Irelevantní nebo nevyužitelné informace
Model a data
v modelu
Špatně vložené objekty do modelu,
Model a data
špatné propojení objektů
Model a data
Špatné propojení přidružených modelů

66

Model a data

Nerespektování projektových koordinátů ano

67

Model a data

68

Model a data

69

Model a data

Nevhodné 2D kreslení do modelů
Přemodelování (overmodelling) 3D
objektů
Špatně použité vykazování

70

Model a data

Nedostatečná míra detailu (LOD) modelu ano

71
72

Model a data
Model a data

73

Pracovní postupy

74

Model a data

75

Model a data

76

Kvalifikace

Příliš vysoká míra detailu (LOD) modelu
Nerespektování nebo absence šablon
Upřednostňování modelování na úkor
stavebnictví
Nepřesnost modelu
Neřešené problematických oblastí
techniky modelování
Zavádějící informovanost o BIM

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano, viz předešlé
ano , viz předešlé
ano
nedokážu si představit
ano
ano
nechápu
ano
ano, viz předešlé
není tak velký problém
ano
ano

na zvážení
ano
ano

ano
ano
"stavebnictví" příliš obecný pojem, nedokážu si
představit
ano
ano
ano

77

Pracovní postupy

78

Kolaborace

79

Smluvní zajištění a trh

80

Kolaborace

81

Kolaborace

Nedostatečné vlastní testování
pracovních postupů (přejímání
neověřených postupů)
Špatná vnitřní propagace BIM
Nevhodné stanovení ceny, lpění na
tradičním rozložení cen

88
89
90
91

Software

92

Kvalifikace

84
85
86
87

93
94
95
96
97
98
99
100
101

ano
ano

Nedodržování protokolu sdílení informací ano

Nedodržování protokolu práce se
změnami v databázi/modelu
Kolaborace
Nedodržování BEP
Interoperabilita a standardizace Špatná správa revizí
Individualistický přístup ke spolupráci,
Kolaborace
špatné zapojení dalších účastníků
výstavbového projektu
Kolaborace
Špatná podpora TOP managementu
Kolaborace
Špatné řízení středního managementu
Mylný předpoklad absence jakýchkoliv
Kvalifikace
problémů a překážek
Kvalifikace
Mylné vnímání BIM pouze z IT hlediska
Kvalifikace
Nedostatečná IT podpora
Zařízení
Nedostatečné hardwarové zajištění

82
83

asi

ano
ano
ano
ano
ano - problém u všeho :-)
ano
ano
ano
ano
ano

Nedostatečné zajištění kyberbezpečnosti ano

Neznalost konstant implementace
(snaha změnit, co změnit nelze)
Neznalost omezení a milníků
Kvalifikace
implementace
Špatný chybový management
Pracovní postupy
implementace
Pracovní postupy
Uspěchání implementace
Kvalifikace
Absence dlouhodobé vize
Pracovní postupy
Špatný management změn procesů
Kvalifikace
Mylné představy o BIM
Neexistující nebo špatný BEP (nebo jiný
Interoperabilita a standardizace
realizační standard)
Neexistující nebo špatný EIR (nebo jiný
Interoperabilita a standardizace
zadávací standard)
Neexistující nebo špatný BIM protokol
Interoperabilita a standardizace
(nebo jiný zastřešující standard)

nevím
nechápu
nechápu
ano
ano
ano
ano
ano, viz předešlé
ano, viz předešlé
ano, viz předešlé

102

Interoperabilita a standardizace Nedodržování nebo obcházení standardů ano

103

Zařízení

105
106

Příliš vysoké náklady na nákup zařízení
Neexistující nebo špatné obecné
Interoperabilita a standardizace
(národní) standardy
Pracovní postupy
Špatný management lidí
Pracovní postupy
Špatný management dokumentů

107

Software

108
109
110
111
112
113

Kvalifikace
Smluvní zajištění a trh
Zařízení
Kolaborace
Kvalifikace
Interoperabilita a standardizace

104

114
115
117
118
119

asi
ano
ano
ano

Příliš vysoké náklady na licence software ano

Špatné školení nebo jeho absence
Nevyjasněná vlastnictví dat
Vzájemně nekompatibilní zařízení
Nevyjasněné zodpovědnosti v podniku
Přílišný perfekcionalismus
Špatná specifikace subdodavatelům
Špatná specifikace objednatele
Interoperabilita a standardizace
projektantovi
Smluvní zajištění a trh
Nedostatečná poptávka investora
Smluvní zajištění a trh
Nedostatečná poptávka dodavatele
Obecná nepřipravenost trhu (nízká
Smluvní zajištění a trh
informovanost, špatná podpora)
Kvalifikace
Nejasné kvalifikační požadavky

ano
ano, viz předešlé
ano
ano, viz předešlé
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Projekt
Kategorie BIM

Produkt, Metoda, Metodika

Oblast implementace

Projekt, Podnik, Trh

Expert

Ing. Josef Žák; PhD., Skanska a.s.

Verze

Final

Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23

Zatřídění

Událost

Pracovní postupy

Zapojení nekvalifikovaných pracovníků
Špatná identifikace potřeb účastníků
Pracovní postupy
výstavbového projektu
Špatná identifikace schopností účastníků
Pracovní postupy
výstavbového projektu
Procesní nezvládnutí automatizace
Pracovní postupy
procesů
Nezvládnutí tvorby nových potřebných
Pracovní postupy
procesů
Lpění na tradičním (někdy neefektivním)
Pracovní postupy
způsobu práce
Pracovní postupy
Neznalost nových pracovních postupů
Špatné řízení změny podnikového
Pracovní postupy
prostředí
Pracovní postupy
Špatné řízení změny tržního prostředí
Model a data
Ztráta dat
Špatná interpretace (přeměna na
Model a data
informace) dat
Pracovní postupy
Špatný management změny dat
Kvalifikace
Nedostatečná schopnost využití dat
Neschopnost ostatních účastníků
Kvalifikace
výstavbového projektu pracovat s
modelem
Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní výměnné formáty
Nevyjasněná zodpovědnost za správnost
Smluvní zajištění a trh
dat
Špatná specifikace LOI nebo absence
Interoperabilita a standardizace
specifikace
Špatné využití nebo absence BIM
Model a data
knihovny
Nedostatečná kvalifikace pro práci s
Kvalifikace
nástroji

Poznámky
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

24

Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní platformy nebo prostředí ano

25

Software

26

Zařízení

27

Software

28

Zařízení

29

Software

30

Zařízení

31

Kvalifikace

32

Kvalifikace

33

Kvalifikace

34

Pracovní postupy

35

Kolaborace

36
37

Kolaborace
Kvalifikace

38

Kolaborace

39

Kvalifikace

Vzájemně nekompatibilní softwarové
nástroje
Nekompatibilní zařízení se softwarovými
nástroji
Nedostatečně funkční softwarové
nástroje
Nedostatečně funkční zařízení
Nekompatibilní softwarové nástroje s
vybavením
Volba nevhodného zařízení
Nedostatečná znalost použitelných
nástrojů a metod
Nedostatečná znalost vlastní kvalifikace
Averze (strach) vůči technologickým
inovacím
Nekonzistentní zapojení pracovníků v
procesech
Nedostatečné vnímání celkového
kontextu problematiky
Nevyjasněné cíle
Averze (strach) vůči změnám
Nedostatečné řízení očekávání a
reálných výsledků
Příliš vysoké požadavky na kvalifikaci

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Nevím proč bych to měl vidět jako riziko

40
41

Kolaborace
Pracovní postupy

42

Kolaborace

43

Pracovní postupy

44

Model a data

46

Smluvní zajištění a trh

47

Smluvní zajištění a trh

49

Smluvní zajištění a trh

Špatná organizace projektového týmu
Nefungující metrika přínosů
Nevyjasněná zodpovědnost v
projektovém týmu
Špatný management zodpovědností
Nevyjasněná zodpovědnost za vložená
data do modelu
Nedostatečně specifikovaný předmět
smlouvy o dílo

ano
ano
ano
ano
ano
ano

Absence nebo nedostatečná specifikace
ano
realizace BIM z procesního hlediska (BEP)

65

Nevyjasněný způsob správy a ukládání
dat
Smluvní zajištění a trh
Absence BIM manažera
Absence nebo nedostatečná specifikace
Smluvní zajištění a trh
systému kontroly
Absence nebo nedostatečná specifikace
Smluvní zajištění a trh
BIM prostředí
Nevyjasněné pravomoci mezi účastníky
Interoperabilita a standardizace výstavbového projektu, modely a
databázemi
Špatná specifikace LOD nebo absence
Interoperabilita a standardizace
specifikace
Model a data
Chybějící informace v modelu
Nesouladu modelu s požadavky na
Model a data
projektování
Volba nevhodné SW platformy nebo
Software
prostředí
Volba nevhodného softwarového
Software
nástroje
Model a data
Technicky chybný návrh modelu
Model a data
Chybějící informace v modelu
Irelevantní nebo nevyužitelné informace
Model a data
v modelu
Špatně vložené objekty do modelu,
Model a data
špatné propojení objektů
Model a data
Špatné propojení přidružených modelů

66

Model a data

Nerespektování projektových koordinátů ano

67

Model a data

68

Model a data

69

Model a data

Nevhodné 2D kreslení do modelů
Přemodelování (overmodelling) 3D
objektů
Špatně použité vykazování

70

Model a data

Nedostatečná míra detailu (LOD) modelu ano

71
72
74

Model a data
Model a data
Model a data

75

Model a data

76

Kvalifikace

77

Pracovní postupy

78

Kolaborace

79

Smluvní zajištění a trh

Příliš vysoká míra detailu (LOD) modelu
Nerespektování nebo absence šablon
Nepřesnost modelu
Neřešené problematických oblastí
techniky modelování
Zavádějící informovanost o BIM
Nedostatečné vlastní testování
pracovních postupů (přejímání
neověřených postupů)
Špatná vnitřní propagace BIM
Nevhodné stanovení ceny, lpění na
tradičním rozložení cen

80

Kolaborace

81

Kolaborace

50
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63
64

82
83
84
85

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano

Když je moc leké LOD, tak s tím nemáme problém.
Nepoužíváme šablony
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Nedodržování protokolu sdílení informací ano

Nedodržování protokolu práce se
změnami v databázi/modelu
Kolaborace
Nedodržování BEP
Interoperabilita a standardizace Špatná správa revizí
Individualistický přístup ke spolupráci,
Kolaborace
špatné zapojení dalších účastníků
výstavbového projektu
Kolaborace
Špatná podpora TOP managementu

ano
ano
ano
ano
ano

86

Kolaborace

87

Kvalifikace

89
90

Kvalifikace
Zařízení

Špatné řízení středního managementu
Mylný předpoklad absence jakýchkoliv
problémů a překážek
Nedostatečná IT podpora
Nedostatečné hardwarové zajištění

91

Software

Nedostatečné zajištění kyberbezpečnosti ano

92

Kvalifikace

93
94
95
96
97
98
99
101

Neznalost konstant implementace
(snaha změnit, co změnit nelze)
Neznalost omezení a milníků
Kvalifikace
implementace
Špatný chybový management
Pracovní postupy
implementace
Pracovní postupy
Uspěchání implementace
Kvalifikace
Absence dlouhodobé vize
Pracovní postupy
Špatný management změn procesů
Kvalifikace
Mylné představy o BIM
Neexistující nebo špatný BEP (nebo jiný
Interoperabilita a standardizace
realizační standard)
Neexistující nebo špatný BIM protokol
Interoperabilita a standardizace
(nebo jiný zastřešující standard)

ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

102

Interoperabilita a standardizace Nedodržování nebo obcházení standardů ano

105
106
108
109
110
111
112
113

Pracovní postupy
Pracovní postupy
Kvalifikace
Smluvní zajištění a trh
Zařízení
Kolaborace
Kvalifikace
Interoperabilita a standardizace

118

Smluvní zajištění a trh

119

Kvalifikace

Špatný management lidí
Špatný management dokumentů
Špatné školení nebo jeho absence
Nevyjasněná vlastnictví dat
Vzájemně nekompatibilní zařízení
Nevyjasněné zodpovědnosti v podniku
Přílišný perfekcionalismus
Špatná specifikace subdodavatelům
Obecná nepřipravenost trhu (nízká
informovanost, špatná podpora)
Nejasné kvalifikační požadavky

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Projekt
Vnímání BIM

Produkt, Metoda, Metodika

Oblast implementace

Projekt

Expert

Ing. Josef Remeš; VUT v Brně, Fakulta stavební; CAD consulting

Verze

Final

Číslo

Zatřídění

1

Pracovní postupy

2

Pracovní postupy

3

Pracovní postupy

4

Pracovní postupy

5

Pracovní postupy

6

Pracovní postupy

7

Pracovní postupy

10

Model a data

11

Model a data

12

Model a data

13
14
16
17
18
19
20

Událost
Zapojení nekvalifikovaných pracovníků
Špatná identifikace potřeb účastníků
výstavbového projektu
Špatná identifikace schopností účastníků
výstavbového projektu
Procesní nezvládnutí automatizace
procesů
Nezvládnutí tvorby nových potřebných
procesů
Lpění na tradičním (někdy neefektivním)
způsobu práce
Neznalost nových pracovních postupů
Špatně specifikované požadavky na detail
z hlediska míry detailu

Poznámky
Ano
Ano, nutno specificovat preContract BEP nebo EIR
Ano
Co máš na mysli automatizací?
Ano
Ano
Ano
Ano

Nevhodně časově rozlišené požadavky na Ano, … tady bych to více přiblížil co máš na mysli tím
detail
časem, asi jde o stupně projektové dokumentace.

Ztráta dat způsobená nevhodnými
způsoby nakládání s daty (kvalifikace,
procesy)
Špatná interpretace dat (špatná
Model a data
přeměna dat na informace) v rámci
modelu
Špatný management změny dat (špatná
Pracovní postupy
koordinace, špatný management verzí)
Neschopnost ostatních účastníků
Kvalifikace
výstavbového projektu pracovat s
modelem
Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní výměnné formáty
Nevyjasněná zodpovědnost za správnost
Smluvní zajištění a trh
dat
Smluvní zajištění a trh
Nevyjasněná autorská práva
Špatná specifikace LOI nebo absence
Interoperabilita a standardizace
specifikace

Ano

Ano
Ano
Ne, postačí mi, když tuto roli zašttí BIM koorinátor,
který bude účastníka zastupovat.
Ano
Ano
Ano
Ano

21

Interoperabilita a standardizace

Špatná specifikace objednatele
dodavateli stavby

Nehápu … máš na mysli objednávku ve smyslu
projektové dokumenatce nebo zabudovávanýh
stavebních výrobků.

22

Model a data

Špatné využití nebo absence BIM
knihovny

Ano

24

Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní platformy nebo prostředí Ano

25

Software

26

Zařízení

27

Software

28

Zařízení

29

Software

30

Zařízení

31

Kvalifikace

36
37

Kolaborace
Kvalifikace

38

Kolaborace

Vzájemně nekompatibilní softwarové
nástroje
Nekompatibilní zařízení se softwarovými
nástroji
Nedostatečně funkční softwarové
nástroje
Nedostatečně funkční zařízení
Nekompatibilní softwarové nástroje se
zařízením
Volba nevhodného zařízení
Nedostatečná znalost použitelných
nástrojů a metod
Nevyjasněné cíle
Averze (strach) vůči změnám
Nedostatečné řízení očekávání a
reálných výsledků

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano

40

Kolaborace

41

Pracovní postupy

42

Kolaborace

43

Pracovní postupy

44

Model a data

45

Smluvní zajištění a trh

46

Smluvní zajištění a trh

47

Smluvní zajištění a trh

48

Smluvní zajištění a trh

Špatná organizace projektového týmu
Nefungující metrika přínosů (špatné
vyhodnocování implementace inovace)
Nevyjasněná zodpovědnost v
projektovém týmu
Špatný management zodpovědností
Nevyjasněná zodpovědnost za vložená
data do modelu
Nevhodný dodavatelský systém
Nedostatečně specifikovaný předmět
smlouvy o dílo

Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano

Absence nebo nedostatečná specifikace
Ano
realizace BIM z procesního hlediska (BEP)

65

Absence nebo nedostatečná specifikace
zadání BIM z procesního hlediska (EIR)
Nevyjasněný způsob správy a ukládání
Smluvní zajištění a trh
dat
Smluvní zajištění a trh
Absence BIM manažera
Smluvní zajištění a trh
Absence BIM koordinátora
Absence nebo nedostatečná specifikace
Smluvní zajištění a trh
systému kontroly
Absence nebo nedostatečná specifikace
Smluvní zajištění a trh
BIM prostředí
Nevyjasněné pravomoci mezi účastníky
Interoperabilita a standardizace výstavbového projektu, modely a
databázemi
Špatná specifikace LOD nebo absence
Interoperabilita a standardizace
specifikace
Model a data
Chybějící informace v modelu
Nesoulad modelu s požadavky na
Model a data
projektování
Volba nevhodné SW platformy nebo
Software
prostředí
Volba nevhodného softwarového
Software
nástroje
Nekompatibilní procesy BIM se stupni
Pracovní postupy
projektové dokumentace
Model a data
Technicky chybný návrh modelu
nesprávné nebo zavádějící informace v
Model a data
modelu
Irelevantní nebo nevyužitelné informace
Model a data
v modelu
Špatně vložené objekty do modelu,
Model a data
špatné propojení objektů
Model a data
Špatné propojení přidružených modelů

66

Model a data

Nerespektování projektových koordinátů Ano, toto bych zvýraznit TUČNĚ.

67

Model a data

68

Model a data

69

Model a data

Nevhodné 2D kreslení do modelů
Přemodelování (overmodelling) 3D
objektů
Špatně použité vykazování

70

Model a data

Nedostatečná míra detailu (LOD) modelu Ano

71
72

Model a data
Model a data

73

Pracovní postupy

74

Model a data

75

Model a data

76

Kvalifikace

77

Pracovní postupy

Příliš vysoká míra detailu (LOD) modelu
Nerespektování nebo absence šablon
Upřednostňování modelování na úkor
technické odbornosti
Nepřesnost modelu
Neřešení problematických oblastí
techniky modelování
Zavádějící informovanost o BIM
Nedostatečné vlastní testování
pracovních postupů (přejímání
neověřených postupů)

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
… tady to rposím myslíš jak? Proejktové zvyklosti a
zakreslování?
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

79

Smluvní zajištění a trh

Nevhodné stanovení ceny, lpění na
tradičním rozložení cen

80

Kolaborace

Nedodržování protokolu sdílení informací Ano

81

Kolaborace

89
90

Nedodržování protokolu práce se
změnami v databázi/modelu
Kolaborace
Nedodržování BEP
Interoperabilita a standardizace Špatná správa revizí
Individualistický přístup ke spolupráci,
Kolaborace
špatné zapojení dalších účastníků
výstavbového projektu
Špatné řízení středního managementu
Kolaborace
(špatná podpora v rámci střednědobého
plánování)
Mylný předpoklad absence jakýchkoliv
Kvalifikace
problémů a překážek
Kvalifikace
Nedostatečná IT podpora
Zařízení
Nedostatečné hardwarové zajištění

91

Software

92

Kvalifikace

82
83
84

86
87

94
98
99
100
101

Ano

Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano

Nedostatečné zajištění kyberbezpečnosti Ano

Neznalost konstant implementace
(snaha změnit, co změnit nelze)
Špatný chybový management
Pracovní postupy
implementace (nedostatečná kontrola,
špatné reakce apod.)
Kvalifikace
Mylné představy o BIM
Neexistující nebo špatný BEP (nebo jiný
Interoperabilita a standardizace
realizační standard)
Neexistující nebo špatný EIR (nebo jiný
Interoperabilita a standardizace
zadávací standard)
Neexistující nebo špatný BIM protokol
Interoperabilita a standardizace
(nebo jiný zastřešující standard)

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

102

Interoperabilita a standardizace Nedodržování nebo obcházení standardů Ano

103

Zařízení

104

Interoperabilita a standardizace

105

Pracovní postupy

106

Pracovní postupy

Příliš vysoké náklady na nákup zařízení
Neexistující nebo špatné obecné
(národní) standardy
Špatný management lidí při
implementaci
Špatný management dokumentů

107

Software

Příliš vysoké náklady na licence software Ano

109
110
112
113

Smluvní zajištění a trh
Zařízení
Kvalifikace
Interoperabilita a standardizace

114
122
123
124

Ne
Ne … tady ale hodně záleží na dalším využití modelu
Ano
Ano

Nevyjasněná vlastnictví dat
Ano
Vzájemně nekompatibilní zařízení
Ano
Přílišný perfekcionalismus
Ano
Špatná specifikace subdodavatelům
Ano
Špatná specifikace objednatele
Interoperabilita a standardizace
Ano
projektantovi
Neúměrné požadavky objednatele na
Kvalifikace
Ne
kvalifikaci zhotovitele
Ztráta dat způsobená nedostatečným
Model a data
Ano
zabezpečením (kyberbezpečnost)
Ztráta dat způsobená nedostatečným
Model a data
Ano
technickým zajištěním
Ještě bych doplnil riziko, kdy BIM model dělají v různých stupních různí zpracovatele a dochází tak k přemodelovávání.

Projekt
Kategorie BIM

Produkt, Metoda, Metodika

Oblast implementace

Projekt

Expert

Tomáš Čermák; Obermayer Helika a.s.

Verze

Final

Číslo
17
20

Zatřídění

Událost

Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní výměnné formáty
Špatná specifikace LOI nebo absence
Interoperabilita a standardizace
specifikace

Poznámky
ano
ano

24

Interoperabilita a standardizace Nekompatibilní platformy nebo prostředí ano

55

Interoperabilita a standardizace

83
99
101

Špatná specifikace LOD nebo absence
specifikace
Interoperabilita a standardizace Špatná správa revizí
Neexistující nebo špatný BEP (nebo jiný
Interoperabilita a standardizace
realizační standard)
Neexistující nebo špatný BIM protokol
Interoperabilita a standardizace
(nebo jiný zastřešující standard)

ano
ano
ano
ano

102

Interoperabilita a standardizace Nedodržování nebo obcházení standardů ano

113

78

Interoperabilita a standardizace Špatná specifikace subdodavatelům
Nedostatečné vnímání celkového
Kolaborace
kontextu problematiky
Kolaborace
Nevyjasněné cíle
Nedostatečné řízení očekávání a
Kolaborace
reálných výsledků
Kolaborace
Špatná vnitřní propagace BIM

80

Kolaborace

81

Kolaborace

82

Kolaborace

84

Kolaborace

85
86
111
15

Kolaborace
Kolaborace
Kolaborace
Kvalifikace

23

Kvalifikace

31

Kvalifikace

32

Kvalifikace

33

Kvalifikace

37
39
76

Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace

87

Kvalifikace

88
89

Kvalifikace
Kvalifikace

92

Kvalifikace

93

Kvalifikace

96
98
108
119

Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace

35
36
38

ano
ano
ano
ano
ano

Nedodržování protokolu sdílení informací ano
Nedodržování protokolu práce se
změnami v databázi/modelu
Nedodržování BEP
Individualistický přístup ke spolupráci,
špatné zapojení dalších účastníků
výstavbového projektu
Špatná podpora TOP managementu
Špatné řízení středního managementu
Nevyjasněné zodpovědnosti v podniku
Nedostatečná schopnost využití dat
Nedostatečná kvalifikace pro práci s
nástroji
Nedostatečná znalost použitelných
nástrojů a metod
Nedostatečná znalost vlastní kvalifikace
Averze (strach) vůči technologickým
inovacím
Averze (strach) vůči změnám
Příliš vysoké požadavky na kvalifikaci
Zavádějící informovanost o BIM
Mylný předpoklad absence jakýchkoliv
problémů a překážek
Mylné vnímání BIM pouze z IT hlediska
Nedostatečná IT podpora
Neznalost konstant implementace
(snaha změnit, co změnit nelze)
Neznalost omezení a milníků
implementace
Absence dlouhodobé vize
Mylné představy o BIM
Špatné školení nebo jeho absence
Nejasné kvalifikační požadavky

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

63

Model a data

1

Pracovní postupy

3

Pracovní postupy

4

Pracovní postupy

5

Pracovní postupy

6

Pracovní postupy

7

Pracovní postupy

8

Pracovní postupy

9
14

Pracovní postupy
Pracovní postupy

34

Pracovní postupy

41
43

Pracovní postupy
Pracovní postupy

73

Pracovní postupy

77

Pracovní postupy

94

Pracovní postupy

95
97
105
106

Pracovní postupy
Pracovní postupy
Pracovní postupy
Pracovní postupy

18

Smluvní zajištění a trh

19

Smluvní zajištění a trh

47

Smluvní zajištění a trh

49

Smluvní zajištění a trh

52

Smluvní zajištění a trh

53

Smluvní zajištění a trh

79

Smluvní zajištění a trh

109

Smluvní zajištění a trh

25

Software

27

Software

29

Software

58

Software

59

Software

91

Software

26

Zařízení

28
30
90
110

Zařízení
Zařízení
Zařízení
Zařízení

Irelevantní nebo nevyužitelné informace
v modelu
Zapojení nekvalifikovaných pracovníků
Špatná identifikace schopností účastníků
výstavbového projektu
Procesní nezvládnutí automatizace
procesů
Nezvládnutí tvorby nových potřebných
procesů
Lpění na tradičním (někdy neefektivním)
způsobu práce
Neznalost nových pracovních postupů
Špatné řízení změny podnikového
prostředí
Špatné řízení změny tržního prostředí
Špatný management změny dat
Nekonzistentní zapojení pracovníků v
procesech
Nefungující metrika přínosů
Špatný management zodpovědností
Upřednostňování modelování na úkor
stavebnictví
Nedostatečné vlastní testování
pracovních postupů (přejímání
neověřených postupů)
Špatný chybový management
implementace
Uspěchání implementace
Špatný management změn procesů
Špatný management lidí
Špatný management dokumentů
Nevyjasněná zodpovědnost za správnost
dat
Nevyjasněná autorská práva

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Absence nebo nedostatečná specifikace
ano
realizace BIM z procesního hlediska (BEP)
Nevyjasněný způsob správy a ukládání
dat
Absence nebo nedostatečná specifikace
systému kontroly
Absence nebo nedostatečná specifikace
BIM prostředí
Nevhodné stanovení ceny, lpění na
tradičním rozložení cen
Nevyjasněná vlastnictví dat
Vzájemně nekompatibilní softwarové
nástroje
Nedostatečně funkční softwarové
nástroje
Nekompatibilní softwarové nástroje s
vybavením
Volba nevhodné SW platformy nebo
prostředí
Volba nevhodného softwarového
nástroje

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Nedostatečné zajištění kyberbezpečnosti ano
Nekompatibilní zařízení se softwarovými
nástroji
Nedostatečně funkční zařízení
Volba nevhodného zařízení
Nedostatečné hardwarové zajištění
Vzájemně nekompatibilní zařízení

ano
ano
ano
ano
ano

Elektronická příloha 14: Myšlenková mapa nebezpečí
implementace BIM
Zdroj: vlastní zpracování.

Elektronická příloha 15: Model nebezpečí implementace
BIM (Model.accdb)
Zdroj: vlastní zpracování.

Elektronická příloha 16: BIMplerisk 1.0 (BIMplerisk.xlsm)
Zdroj: vlastní zpracování.

Elektronická příloha 17: Export modelu (bim.csv, cats.csv,
data.csv, impl.csv, phases.csv, ucast.csv)
Zdroj: vlastní zpracování.

