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1 ÚVOD

1 ÚVOD
Tento dokument vznikl jako společné dílo pracovní skupiny PS03 – Datové a informační standardy České 
agentury pro standardizaci (dále jen PS03) a expertní skupiny při ČVUT. Cílem Rešerše je poskytnout základ-
ní přehled dostupných klasifi kačních systémů a identi fi kovat, do jaké míry jsou systémy a jejich struktura 
vhodné pro digitalizaci procesů v rámci zavádění principů BIM, zejména pak pro tvorbu datového standardu.

Klasifi kační systémy (dále jen KS) byly popsány a srovnány v souladu s metodickým postupem schváleným 
expertními pracovníky PS03.

Způsob řešení odpovídá účelu použití  rešerše. Jedná se o dva základní účely, a to jako:

 Informační podklad

 Rozhodovací podklad

V kontextu informačního podkla du je dílem dokument, sloužící jako shrnutí poznatků o problematice KS 
v kontextu informačního modelování (BIM). Za tímto účelem byla zpracována textová část, poskytující 
základní informace o vybraných KS a jejich odlišnostech. Při zpracování textové části byl kladen důraz na 
stručnost, věcnost a přesnost.

V kontextu rozhodovacího podkladu je dílem posouzení a srovnání vybraných KS, a to zejména tabulkovou 
formou. Ta obsahuje přímé srovnání vybraných KS dle požadovaných a schválených kritérií. Při tvorbě 
metodiky posouzení bylo zohledněno možné rozšíření srovnání o další KS nebo jejich novější verze.

Souhrnná zpráva obsahuje:

 Složení řešitelského týmu

 Metodický postup řešení

 Prezentaci a vyhodnocení porovnání klasifikačních systémů

 Přílohy, zejména přehled všech posuzovaných KS, jejich popis a tabulky s hodnocením
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2 METODICKÝ POSTUP ŘEŠENÍ

2 METODICKÝ POSTUP ŘEŠENÍ
Základní postup řešení je znázorněn ve schématu na následujícím obrázku. Světle červeně jsou vyznačeny 
činnosti . Z každé činnosti  vznikly výstupy, které jsou součástí  souhrnné zprávy, případně textovou nebo ta-
bulkovou přílohou. Ve schématu (Obrázek 1) je u jednotlivých výstupů barevně znázorněno, k jakým účelům 
díla se primá rně vztahují.

Informační podklad Rozhodovací podklad Metodický podkladInformační a rozhodovací podklad

Obrázek 1
Schéma metodického postupu řešení

Metodika průzkumu KS Přehled existujících KS

Metodika výběru KS

Popis indentifikovaných 
kategorií KS

Šablona karet vlastností KS

Popis porovnávaných KS Posouzení vlastností KS

Metodika srovnání KS

Vyhodnocení srovnání Srovnání KS

Doporučení

Vysvětlení porovnatelných 
vlastností  KS

Výstupy – text Výstupy – tabulkyČinnosti

Šablona popisu KS

Výběr pro projekt
relevantních KS

Průzkumu KS

Identifikace porovnatelných
vlastností KS

Kategorizace KS

Srovnání vybraných KS

Tvorba metodiky srovnání

Popis s posouzení
vybraných KS

Tvorba šablon karet
vlastností a popisu KS

Rozboru jednotlivých činností  a s nimi souvisejících výstupů se věnují následující kapitoly.

2.1 Průzkum KS
Průzkum KS byl vstupní činností  projektu. Byl proveden průzkum napříč světovým stavebním průmyslem za 
účelem nalezení a základní identi fi kace existujících KS. Průzkum se zaměřil zejména na identi fi kaci KS, které 
jsou určeny pro práci s BIM.

Sběr probíhal triviální formou, tedy prohledáním dostupných zdrojů, zejména online zdrojů odborné lite-
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ratury (knihy, články). Průběžné výstupy byly konzultovány s PS03 a rozšířeny o jeho další požadavky na 
zpracování. Při průzkumu byly zohledněny dva klíčové aspekty:

 Popularita

 Regionální příslušnost

Cílem bylo, aby byly ve srovnání zastoupeny všechny KS, které už v praxi získaly nějakou pověst a lze je po-
važovat za ověřené. Identi fi kovány však byly také KS, které nejsou tak známé, ale mohou být pro potřeby 
ČR zajímavé. Proto byl průzkum proveden v kontextu regionů se snahou zjistit, jaký KS se ve které zemi 
používá. Kvůli společensko-kulturním aspektům byl důraz kladen na regionální průzkum v oblasti Evropy. 
Byly identifikovány klíčové KS, které byly následně schváleny PS03. Seznam zcela jistě není úplný, zejména 
mohou chybět lokální KS z různých zemí, které nejsou vytvořeny nebo přeloženy do světového jazyka 
(angličtina, němčina).

Výstupy průzkumu jsou prezentovány v Příloze 1.

Za účelem předběžného průzkumu byla pro každý identi fi kovaný KS specifi kována následující pole:

Číslo

Každému KS bylo přiřazeno pracovní číslo. V případě ostatních KS, ke kterým byla 
zpracována doprovodná informace nestandardizovaného charakteru, byla místo čísla 
přiřazena hodnota XX. KS, které nebyly zahrnuty do srovnání ani popisu, nebylo přiřazeno 
číslo.

Název KS Pracovní název KS.

Zatřídění Zatřídění KS do kategorie. Bližší informace o kategorizaci KS viz kapitola Kategorizace KS.

Verze Aktuální (posuzovaná) verze.

Region Rámcový region, kde je KS používán nebo kde vzniknul.

Organizace Organizace, odpovědná za vývoj nebo provoz KS (pakliže existuje).

Proč je zajímavý 
(nebo naopak není)

V případě, že již v této průzkumné fázi byly identi fi kovány skutečnosti , které by mohly být 
relevantní pro případné vyloučení KS ze srovnání nebo popisu, jsou uvedeny zde.

Textový popis Nabývá hodnot ANO/NE. Informuje, zda byl zpracován textový popis KS.

Tabulkové porovnání Nabývá hodnot ANO/NE. Informuje, zda byl KS zahrnutý do tabulkového porovnání.

Důvod vyřazení V případě, že byl KS z nějakého důvodu vyřazen z textového popisu nebo tabulkového 
porovnání, je důvod vyřazení vysvětlen zde.

Primární zdroj Primární zdroj (většinou url) základních informací o KS.

Další odkazy Případné další odkazy na obecné informace k příslušnému KS.

Poznámky Případné další poznámky ke KS.

2.2  Výběr pro projekt relevantních KS
Na základě provedeného průzkumu a koordinace činnosti  s PS03 byly vybrány KS, které byly následně blíže 
popisovány a srovnávány. Výběr se řídil následujícími pravidly:

 Byly vybrány všechny KS, požadované PS03.

 Byly vyřazeny KS, které nebyly požadovány PS03 a o kterých nebylo zjištěno dostatečné množství 
informací, nebo které nebyly dostupné v českém nebo světovém jazyce.

 Byly vyřazeny KS, které nebyly požadovány PS03 a které nejsou použitelné z důvodu zrušení jejich 
vývoje nebo aktuálnosti .

Výběr relevantních KS je patrný z Přílohy 1. Příloha zároveň obsahuje i vysvětlení případného vyřazení KS 
z textového popisu nebo tabulkového srovnání. 
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2.3 Identi fi kace porovnatelných vlastností  KS
Za účelem porovnání jednotlivých KS bylo nutné identi fi kovat vlastnosti  KS, které mohou být z hlediska 
požadavků na KS relevantní a které mohou být jednotlivým KS společné. Identifikace těchto vlastností byla 
z podstaty věci komplikovaná, protože každý KS může mít odlišný přístup ke struktuře klasifikačních tabulek, 
taxonomické struktuře, podrobnosti apod. Bez identifikace porovnatelných vlastností KS by však nebylo 
možné srovnání vůbec provést. Po konzultaci s PS03 byl učiněn závěr, že empiricky založené srovnání by 
nebylo dostatečně přínosné a mohlo by být zavádějící. Cílem tedy bylo identifikovat nejen srovnatelné 
vlastnosti KS, ale tyto vlastnosti zároveň musely být maximálně exaktně porovnatelné. Tyto vlastnosti byly 
identifikovány na základě podrobné analýzy identifikovaných KS. Jednotlivé vlastnosti byly popsány pro 
minimalizace možné empirické složky při posuzování vlastností u jednotlivých KS.

Vlastnosti KS byly kategorizovány a jsou dvojího typu:

 Vlastnosti  typu ANO/NE.

 Vlastnosti  typu HODNOTA (nabývající konkrétní hodnoty; tyto vlastnosti  slouží pouze informati vním 
účelům, nikoliv porovnání).

Příloha 2 uvádí přehled všech posuzovaných vlastností  KS s jejich popisem. Seznam vlastností vznikl 
iterativním procesem a byl konzultován a schválen PS03. Jednotlivé vlastnosti jsou tematicky rozděleny do 
následujících kategorií, které se následně mohou dělit do dalších podkategorií:

Horizontální 
podrobnost

Horizontální podrobnost se vztahuje k rozsahu KS. Jedná se o celkový záběr KS, 
tedy množství různých kategorií klasifi kace 1).
Konkrétní vlastnosti  horizontální podrobnosti  byly stanoveny na základě 
požadavků PS03 a doplněny o doplňující kontrolní vlastnosti , které se ukázaly být 
z hlediska posouzení relevantní (podkategorie Ostatní).

Verti kální 
podrobnost

Verti kální podrobnost se vztahuje k detailu KS. Jedná se o to, do jaké 
podrobnosti  jsou jednotlivé prvky kategorizovány 2). Jednotlivé úrovně verti kální 
podrobnosti  pak mohou být řešeny z hlediska jejich rozsahu v rámci horizontální 
podrobnosti .
Konkrétní vlastnosti  verti kální podrobnosti  byly stanoveny na základě konzultace 
s PS03 a iterati vní analýzy jednotlivých KS, aby byly pokud možno zahrnuty 
všechny úrovně podrobnosti  (s určitou mírou agregace).

Chronologická 
podrobnost

Chronologická podrobnost popisuje, zda KS nějakým způsobem řeší časové 
hledisko 3). Jednotlivé stupně časového hlediska pak mohou být řešeny z hlediska 
jejich rozsahu v rámci horizontální podrobnosti .

Klíčové vlastnosti 

Klíčové vlastnosti  jsou hlavní kategorií porovnání nad rámec podrobnosti , 
obsahující další relevantní podkategorie:
• Ontologické vlastnosti 
• Funkční vlastnosti 
• Vývojářské vlastnosti 
• Licenční vlastnosti 
Ontologické vlastnosti  jsou vlastnosti  se vztahem k logickému uspořádání KS 
a vztahům uvnitř KS. Funkční vlastnosti  jsou vlastnosti  s významným vlivem 
na fungování a případnou aplikaci KS. Vývojářské vlastnosti  jsou vlastnosti  
technického charakteru týkající se vývoje KS. Licenční vlastnosti  jsou vlastnosti , 
týkající se licenčních podmínek pro příslušný KS.

Soulad s jinými 
systémy

Soulad s jinými systémy je kategorií, zajímavou zejména pro prakti ckou aplikaci 
KS do současné praxe. Bez jasnější specifi kace požadavků praxe však není možné 
tento soulad exaktně vyhodnoti t. Proto byly v rámci této kategorie posuzovány 
doložené informace o využití  vybraného KS v souladu s příslušným systémem 4).

Ostatní Ostatní vlastnosti  jsou vlastnosti  typu HODNOTA, které nevstupují do samotného 
exaktního srovnání.

  1234

1) Např. posouzení, zda KS řeší pouze pozemní stavby, nebo i stavby dopravní. Nebo posouzení, zda jsou v rámci 
základových konstrukcí rozlišovány pouze základové patky a pasy, nebo také např. základová deska apod. 

2) Např. posouzení, zda KS hodnotí  jen typy stavebních objektů, nebo jde do větší podrobnosti  a řeší i typy 
jednotlivých prvků konstrukce, nebo dokonce činnosti , dokumentaci apod.

3) Může se jednat například o fáze projektu nebo stavby konstrukcí.

4) Např. zda byl doloženě využit KS v rámci certi fi kace stavby, ve vybraném modelovacím nástroji apod.
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Kompletní seznam vlastností  tedy lze přirovnat k neexistujícímu KS, který představuje pomyslný ideální KS. 
Ve chvíli, kdy dojde k ověření, zda zkoumaný KS má nebo nemá požadované vlastnosti , dojde tak de facto 
k vyjádření míry shody zkoumaného KS s pomyslným ideálním KS. Přímé porovnání zkoumaných KS je tak 
zajištěno formou procentního vyjádření jejich shody s pomyslným ideálním systémem. Tuto shodu pak lze 
jednoduše porovnat (buď jako celek, nebo pro jednotlivá kritéria nebo jejich nadřazené kategorie a podka-
tegorie).

2.3.1 PODROBNĚJŠÍ VYSVĚTLENÍ PROBLEMATIKY HORIZONTÁLNÍ 
 A VERTIKÁLNÍ PODROBNOSTI

Problemati ka posouzení horizontální podrobnosti  je složitější, než se na první pohled zdá. Horizontální po-
drobnost je toti ž možné zkoumat na různých úrovních verti kální podrobnosti  5), viz následující schemati cký 
obrázek (Obrázek 2).

Obrázek 2
Schéma vysvětlení horizontální a vertikální podrobnosti

Horizontální podrobnost 1

Horizontální podrobnost 2

Horizontální podrobnost 3

Horizontální podrobnost 4

Vertikální podrobnost

Aby bylo možné KS porovnat komplexně z hlediska horizontální i vertikální podrobnosti, bylo by třeba 
pro všechny KS nalézt ty úrovně vertikální podrobnosti, které lze považovat za srovnatelné, a na těchto 
vertikálních úrovních provést posouzení. Ve chvíli, kdy by měla vertikální úroveň jinou podrobnost, není 
možné na odlišných vertikálních úrovních horizontální podrobnost relevantně srovnat (viz obrázek 3, ze 
kterého je zřejmé, že pro dva uvedené modelové KS by bylo možné přímo srovnat pouze rozsah horizontální 
podrobnosti  na druhé úrovni).

5) Lze například posuzovat, zda KS řeší jen stavitelství nebo i jiné oblasti  průmyslu, ale také zda KS řeší v rámci 
stavitelství jen pozemní stavby, nebo i stavby dopravní, případně zda v rámci dopravních staveb řeší pouze 
silniční stavby, nebo i stavby železniční apod.

www.koncepceBIM.cz 6
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Obrázek 3
Schéma vysvětlení odlišných systémů horizontální a vertikální podrobnosti

Horizontální podrobnost 1
Horizontální podrobnost 1

Horizontální podrobnost 2

Horizontální podrobnost 3

Horizontální podrobnost 4

Horizontální podrobnost 5

Horizontální podrobnost 2

Horizontální podrobnost 3

Horizontální podrobnost 4

Vertikální podrobnost Vertikální podrobnost

KS1 KS2

Vzhledem k množství posuzovaných KS a jejich odlišnosti by takové přímé srovnání v mnoha případech 
nebylo vůbec možné a výsledky srovnání by tak nebyly dostatečně relevantní. Přímé srovnání by bylo možné 
provést pouze specificky pro dva vybrané KS za jasně stanovených podmínek.

Z těchto důvodů byla použita zjednodušená metodika srovnání:

Pro horizontální podrobnost byly vyti povány klíčové požadavky z pohledu PS03 na rozsah KS na libovolné 
vertikální úrovni. Vznikla tak vždy sada kritérií, se kterými bylo možné každý KS porovnat a tak vyjádřit shodu 
hodnoceného KS s libovolnými požadavky. Pro potřebu tohoto srovnání byl zvolen soulad s českými předpisy 
a dalšími požadavky 6). Kdykoliv je ale možné do srovnání přidat další podkategorii horizontální podrobnosti, 
která může být individuálně posouzena. Tím ovšem může dojít k redundanci některých vlastností 7). 
PS03 tento nedostatek vyhodnotila jako irelevantní s vědomím, že v případě potřeby zpřesnění výsledků 
a odstranění chyby je možné různé podkategorie horizontální podrobnosti posuzovat nezávisle.

2.4 Ka tegorizace KS
Kategorizace KS byla provedena zejména za účelem epší orientace v celkovém přehledu KS. Na základě iden-
ti fi kovaných vlastností  bylo zjištěno, že některé KS se vyznačují inklinací k vybrané sadě vlastností. Formou 
analýzy a následné syntézy byly identifikovány základní kategorie pro rozlišení KS:

 Orientovaný na BIM (obecně)

 Orientovaný na BIM (konkrétně)

 Tradiční klasifi kace (prvky)

 Tradiční klasifi kace (práce)

 Tradiční klasifi kace (obojí)

 Ostatní

6) Jmenovitě s vyhláškou 499/2006 Sb., směrnicí č. 11 GŘ SŽDC a běžnou praxí dle PS03

7) Vlastnost vzduchotechnika například může být přítomna jak v podkategorii posouzení dle vyhlášky, 
tak v podkategorii posouzení dle stavební praxe apod. Vlastnost vzduchotechnika tak ve výsledném hodnocení 
bude mít dvojnásobnou váhu.
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Orientovaný na BIM je takový KS, který byl vyvinut přímo za účelem klasifi kace prvků s využitím BIM. 
Vyznačuje se tím, že respektuje strukturu modelu, který je členěn na prvky. KS orientované na BIM mohou 
být zaměřeny buď obecně (klasifikace na vertikální podrobnosti končí na úrovni prvků), nebo konkrétně 
(klasifikace se soustředí na jednotlivé prvky, ale neřeší příliš nadřazené vertikální úrovně podrobnosti).

Tradiční KS je takový, který byl vyvinut za účelem obecné průmyslové klasifi kace bez zřetele na BIM. Tradiční 
KS většinou nerespektují strukturu modelu, ale mohou ji i tak svým rozsahem zahrnovat. Tradiční KS mohou 
být orientovány buď na prvky (popisují konkrétní prvky konstrukce), nebo na práce (popisují spíše činnosti  
stavební výroby než prvky jako takové). Některé tradiční klasifi kační systémy jsou orientovány na obojí (tj. 
prvky i činnosti ).

Ostatní KS jsou KS, vyžadující individuální přístup z důvodu jejich odlišné povahy. Jedná se zejména o systémy, 
které nejsou přímo KS, ale s problematikou souvisí.

Kategorizace KS je patrná z Přílohy 1. Kategorizace KS je pouze orientační a z části musela být provedena 
empiricky. Z hlediska porovnání nebyla samotná kategorie nijak zohledněna.

2.5 Tvorba šablon karet vlastností  a popisu KS
Identi fi kované vlastnosti  KS tvoří základ karet vlastností  KS. Jedná se o tabulky, kde jsou k jednotlivým 
vlastnostem přiřazeny konkrétní hodnoty. U vlastností typu HODNOTA se jedná o konkrétní hodnotu. 
U vlastností typu ANO/NE se jedná buď o hodnotu „1“ (pro ANO v případě, že posuzovaný KS má příslušnou 
požadovanou vlastnost) nebo hodnotu „0“ (pro NE v případě, že posuzovaný KS nemá příslušnou požadovanou 
vlastnost). V případě, že příslušnou hodnotu nebylo možné dohledat nebo ověřit, nabývá vlastnost typu 
ANO/NE hodnotu „?“. K příslušné vlastnosti je pro posuzovaný KS možné doplnit také poznámku a zdroj, 
který dokládá zvolenou hodnotu. Pro zajištění konzistence zpracování byla za tímto účelem vytvořena 
šablona karet vlastností. Jedná se o pracovní materiál – Přílohu č. 3 – které netvoří nedílnou součást finální 
souhrnné zprávy.

Identi fi kace a posouzení vlastností  pro každý KS však není vyčerpávající. Pro potřeby empirického posou-
zení KS a použití  díla jako zdroje informací bylo rozhodnuto, že vlastnosti  KS, které nebylo možné prezen-
tovat tabulkovou formou, budou popsány do doprovodného textového dokumentu. Stejně jako v případě 
bylo žádoucí, aby byly popisy z obsahového hlediska konzistentní a aby měly jednotnou strukturu. Za tí mto 
účelem byla na základě formuláře vytvořena šablona v textovém formátu. Formulář slouží jako metodika 
k vyplnění popisu KS tak, aby měl pro každý KS podobnou strukturu, rozsah i podrobnost. Formulář je členěn 
do několika základních částí:

 Základní informace

 Rozsah KS

 Architektura KS a příklady užití  kódu KS

 Posouzení KS včetně subjekti vního názoru autorů

 Použité zdroje

Jednotlivé části  jsou podrobněji popsány v textové šabloně. Jedná se o pracovní materiál – Přílohu č. 4 – kte-
rý netvoří nedílnou součást fi nální souhrnné zprávy.

2.5.1 PŘÍKLADY ZATŘÍDĚNÍ

V rámci kapitoly Architektura KS v každém popisu KS jsou uvedeny kromě rozboru struktury kódu klasifikace 
také (až tři) příklady. Hlavním smyslem příkladů je demonstrovat zatřídění v rámci příslušného KS na 
konkrétním prvku konstrukce nebo systému. Smyslem není ukázat, že některý KS neumí zatřídit zvolené 
příklady na dostatečné úrovni. Toto je důležité zdůraznit, protože není objektivně možné vytvořit takový 
příklad, aby umožňoval obecné srovnání funkčnosti posuzovaných KS. Podobně jako v případě srovnání 
horizontální podrobnosti v kartách vlastností KS, i zde by bylo možné pouze srovnat jednotlivé KS podle 
toho, jak naplňují stanovené požadavky. Jinými slovy – nelze říct, jaká struktura kódu je správná nebo 
špatná. Záleží, zda preferujeme čitelnost, detailnost, jednoduchost nebo variabilitu, přičemž některé tyto 
aspekty jsou protichůdné.
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Pro potřeby demonstrace zatřídění však přesto byly formulovány tři základní konstrukce pro zajištění urči-
tého sjednocení prezentace výsledků. Konkrétní popisy konstrukcí byly formulovány postupným upřesňo-
váním do konkrétní podoby, přičemž ne všechny posuzované KS umožňovaly zohlednění všech charakteris-
ti k uvedených příkladů. V takovém případě byly zatříděny jen ty charakteristiky, které bylo možné v rámci 
KS snadno pro demonstrativní účely zatřídit, ostatní charakteristiky byly zanedbány. Plný popis příkladů 
zatřídění je součástí Přílohy 5.

2.6 Popis a posouzení vybraných KS
Pro každý vybraný KS byla vyplněna karta vlastností  a popis KS. V ojedinělých případech byla vyplněna pouze 
karta vlastností nebo popis, toto rozhodnutí je vysvětleno v Příloze 1 u příslušného KS.

Přestože technicky mohou hodnocení v kartě vlastností nabývat hodnot z intervalu <0;1>, z důvodu 
snahy eliminovat empirická hodnocení byly dle navržené a schválené metodiky používány pouze hodnoty 
z množiny (0;1;?). Do příslušného pole v šabloně byly volené hodnoty v případě potřeby komentovány, aby 
bylo zřejmé, proč byla zvolena ta která hodnota a aby bylo možné v případě posuzování dalších KS aplikovat 
stejný postup. V případě, že to bylo možné, byly volené hodnoty dokládány zdroji. Jednoznačné hodnoty 
(0;1) byly využity pouze v případě, že informace týkající se dané vlastnosti byla pro příslušný KS ověřitelná.

Popisy jednotlivých KS byly realizovány dle instrukcí v šabloně. U některých KS bylo nutné přistoupit 
k drobné úpravě struktury šablony, aby nebyly opomenuty důležité informace nebo v případě, že informace 
nebyly k dispozici nebo nebyly relevantní. Při vyplňování šablon docházelo k iterativnímu procesu kontroly 
a upřesňování šablon, pokud byl nalezen nějaký jejich nedostatek (ve schématu – viz. obr. 1 znázorněno 
tmavými šipkami). 

Vyplnění karty vlastností  a popis každého KS byl proveden nebo zkontrolován alespoň dvěma experty, aby 
byla snížena pravděpodobnost výskytu chyby. Srovnání pracovalo s daty dostupnými řešitelům v době tvorby 
této rešerše. Ve sporných případech se řešitel pokusil objektivně posoudit zkoumané kritérium. 

Jednotlivé karty vlastností  a popisy KS jsou k dispozici v příloze 6: Karty vlastností  a popisy KS.

2.7 Tvorba metodiky srovnání
Srovnání se týká karet vlastností  KS. Doplňující popisy KS slouží jako informační zdroj nebo podklad pro em-
pirické posouzení.

Za účelem srovnání vybraných KS byla vytvořena jednoduchá metodika. Jak bylo naznačeno v kapitole 
Identifikace porovnatelných vlastností KS, identifikované vlastnosti KS tvoří pomyslný ideální KS. Pokud je 
pro každou identifikovanou vlastnost určeno, zda ji posuzovaný KS má nebo nemá, vznikne tak procentuální 
shoda posuzovaného KS s pomyslným ideálním KS. V případě, že příslušnou vlastnost nebylo možné u KS 
posoudit (hodnota ?), je tato vlastnost pro posouzení shody počítána jako rozsah (nejistota). Míra shody 
posuzovaného KS s pomyslným ideálním KS je v případě kategorií a podkategorií stanovena výpočtem, jako 
vážený průměr všech zahrnutých vlastností.

Pro zohlednění váhy ve výpočtu průměrů a pro zohlednění různé důležitosti  identi fi kovaných vlastností  me-
todika počítá s možností přiřadit každé identifikované vlastnosti a kategorii či podkategorii váhu v intervalu 
<0;1>. Pro stanovení vah je možné použít některou ze základních metod hodnotové analýzy. Za účelem 
zlepšení přehlednosti při stanovování vah byly pro jednotlivé nadřazené kategorie zpracovány dílčí tabulky. 
V rámci tohoto projektu byly váhy stanoveny expertním týmem a následně upraveny a schváleny PS03 
s tím, že systém a poskytnuté nástroje umožňují jejich snadnou korekci v případě potřeby nebo změny 
požadavků 8). 

Poté, co jsou pro posuzované KS vyplněny karty jejich vlastností , výsledné hodnoty lze přímo porovnat. Me-
todika výpočtu počítá se čtyřmi hodnotami k porovnání:

 Rozsah shody posuzovaného KS s pomyslným ideálním KS bez zohlednění váhy

8) Toto je důležité, protože, jak bylo vysvětleno v jiné části  této zprávy, systémy lze posuzovat zejména ve srovnání 
s požadavky na ně kladenými. Tyto požadavky se mohou v čase vyvíjet. 
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 Průměr shody posuzovaného KS s pomyslným ideálním KS bez zohlednění váhy

 Rozsah shody posuzovaného KS s pomyslným ideálním KS se zohledněním váhy

 Průměr shody posuzovaného KS s pomyslným ideálním KS se zohledněním váhy

Veškeré hodnoty jsou uváděny v %, přičemž rozsah je dán vlastnostmi, které nebylo možné jednoznačně 
posoudit 9) (tj. mají hodnotu „?“). Průměr je dán průměrnou hodnotou z rozsahu (v případě zohlednění 
váhy se jedná o váženou průměrnou hodnotu). Za účelem maximální jednoduchosti výpočtu a vyhodnocení 
z důvodu zopakovatelnosti a možného následného doplnění nebylo pro vyhodnocení srovnání využito 
pokročilejších statistických metod.

Pro potřeby zpracování výstupů byl do šablon pro celkové vyhodnocení zapracován automati cký výpočet.

Data vlastností  zkoumaných KS byla porovnána a srovnána podle pořadí. Srovnání bylo provedeno pro cel-
kové hodnocení a pro vybrané dílčí kategorie celkového hodnocení.

V případě, že by bylo třeba postup srovnání zopakovat, lze postupovat podle následujících kroků:

1/ Aktualizovat šablonu karet vlastností  10).

2/ Expertně stanovit váhy jednotlivých vlastností  KS.

3/ Defi novat/upravit pravidla pro hodnocení jednotlivých vlastností  KS 11).

4/ Vyplnit šablonu karet vlastností  pro každý posuzovaný KS.

5/ Porovnat a vyhodnoti t výsledky 12).

2.8 Srovnání vybraných KS
Srovnání bylo provedeno v souladu s popsanou metodikou.

Výsledky porovnání vlastností  KS byly shrnuty a uvedeny do kontextu. Pro zajištění komplexního hodnocení 
byly výsledky komentovány s důrazným zřetelem na celkový dojem z KS a jejich neporovnatelné vlastnosti .

Komentované výsledky srovnání jsou prezentovány v následující kapitole souhrnné zprávy. Komplexně byla 
posuzovaná data zpracována a vyhodnocována v kalkulátoru. Jedná se o pracovní nástroj pro analýzu – Pří-
lohu č. 7 – který netvoří nedílnou součást fi nální souhrnné zprávy.

9) Tj. v případě, že bylo možné posoudit všechny vlastnosti KS hodnotou 0 nebo 1, rozsah shody bude jedno číslo.

10) Tj. přidat pro srovnání relevantní vlastnosti , změnit strukturu apod.

11) Současná metodika například počítá s hodnocením vlastností v rozsahu množiny (0;1;?), toto však není 
limitující, je možné například použít interval apod.

12) Tj. udělat závěry z výsledků – srovnání se nabízí pro každou ze čtyř výsledných hodnot, případně je možné 
posoudit části zkoumaných vlastností separátně apod.
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3 SROVNÁNÍ KS
Z původních 27 identifikovaných systémů, bylo tabulkově srovnáno 18 z nich. Nesrovnávané KS byly vyřazeny 
v souladu s důvody shrnutými v kapitole Výběr pro projekt relevantních KS této zprávy a důvody uvedenými 
v Příloze 1.

Srovnání bylo provedeno na úrovni podrobnosti  rešerše. Srovnání tak slouží jako základní přehled, nicméně 
není absolutní a při nevhodné interpretaci může být zavádějící. Provedená rešerše a srovnání tak může 
navíc posloužit zejména jako podklad pro přesnější specifikaci požadavků na KS stavebního průmyslu.

3.1 Výsledky srovnání
Výsledky srovnání rozsahu a průměru shody posuzovaného KS s pomyslným ideálním KS při zohlednění váhy 
prezentuje následující tabulka (Tabulka 1):

Tabulka 1 – Celkové hodnocení

 

Celkové hodnocení

Po
řa

dí

KS Rozsah Průměr
č. Název max 100%

04 CoClass 80-90 % 84,85% 1

05 CCS 66-82 % 74,08 % 2

01 Uniclass 2 67-77 % 72,01 % 3

10 TFM a NS3451 59-70 % 64,30 % 4

11 Cl/SfB 52-75 % 63,49 % 5

14 KKS 48-74 % 61,24 % 6

09 TALO 2000 53-69 % 60,90 % 7

02 Omniclass 53-68 % 60,49 % 8

08 Natspec Worksecti on 47-57 % 52,05 % 9

03 Uniformat a Masterformat 42-62 % 52,00 % 10

16 SKP 39-56 % 47,65 % 11

18 SNIM 44-51 % 47,43 % 12

17 TSKP 45-49 % 46,99 % 13

06 ASAQS Elemental Class 37-54 % 45,28 % 14

15 RTS BIM 30-57 % 43,69 % 15

12 CZ-CC 32-53 % 42,75 % 16

07 BIM7AA 34-48 % 41,12 % 17

13 KSO (JKSO) 24 % 23,83 % 18

Prezentované hodnoty uvádějí, jak se posuzovaný KS blíží pomyslnému ideálnímu KS, jak byl defi nován na 
základě schválených kritérií a vah. Tabulka je seřazena podle umístění od nejlepšího KS po nejhorší. Sloupec 
Rozsah udává rozptyl celkového hodnocení pro příslušný KS. Interval značí, do jaké míry se na hodnocení 
podílela kritéria, ohodnocená jako „?“. Sloupec Průměr pak udává průměr této hodnoty a sloužil ke srovnání 
KS do pořadí. Při přímém posuzování je tedy vhodné vždy zkontrolovat i dolní hranici rozsahu, zda i ta rám-
cově odpovídá celkovému umístění. Významnější mírou nejistoty se vyznačují zejména KS, které v celkovém 
pořadí skončili spíše na spodních pozicích. Jako nejlepší KS se jeví CoClass, za kterým se umísti ly systémy 
CCS a Uniclass 2. Jedná se o akti vní KS, jejichž vývoj pokračuje. V případě CoClass a CCS se jedná o moderní 
objektově orientované KS, zatímco v případě Uniclass 2 se jedná o systém spíše tradičnějšího charakteru, 
nicméně s prověřenou a velmi robustní datovou základnou. Pro někoho může být překvapivé umístění 
všeobecně známého KS Omniclass na nižších pozicích. Zde se projevila především důležitost faktorů, jakými 
jsou např. kvalitní dokumentace a aktualizace KS. Závěrem je třeba zdůraznit, že přední pozice obsadily 
komplexní KS. Ty KS, které jsou přímo orientované na specifi ckou část stavebního odvětví (např. SNIM pro 
popis konkrétních prvků nebo ASAQS či RTS BIM s vazbou na oceňování, případně tradiční české KS), vychází 
v hodnocení hůře především kvůli svému úzkému záběru. Výsledky hodnocení tedy nelze brát dogmaticky 
a je třeba je interpretovat v kontextu účelu jednotlivých KS.
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Za tí mto účelem je možné podívat se i na dílčí tabulky hodnocení. Následující tabulka vlevo (Tabulka 2) pre-
zentuje, jak dopadly jednotlivé KS při izolovaném posouzení Horizontální p odrobnosti .

Tabulka 2 – Horizontální podrobnost Tabulka 3 – Verti kální podrobnost

Celkové hodnocení

Po
řa

dí

KS Rozsah Průměr
č. Název max 100%

01 Uniclass 2 13-13 % 12,94 % 1

04 CoClass 13 % 12,87 % 2

17 TSKP 12 % 12,09 % 3

05 CCS 11-11 % 11,27 % 4

11 Cl/SfB 11 % 10,72 % 5

16 SKP 10 % 10,04 % 6

10 TFM a NS3451 10 % 9,53 % 7

02 Omniclass 9 % 8,83 % 8

14 KKS 9-9 % 8,75 % 9

08 Natspec Worksecti on 9 % 8,73 % 10

12 CZ-CC 8 % 8,09 % 11

18 SNIM 7 % 7,43 % 12

09 TALO 2000 7 % 7,04 % 13

03 Uniformat a Masterformat 6 % 6,38 % 14

06 ASAQS Elemental Class 5-6 % 5,39 % 15

07 BIM7AA 3 % 3,34 % 16

13 KSO (JKSO) 0 % 0,42 % 17

15 RTS BIM 0 % 0,07 % 18  

Celkové hodnocení

Po
řa

dí

KS Rozsah Průměr
č. Název max 100%

01 Uniclass 2 19 % 19,20 % 1

04 CoClass 19 % 18,60 % 2

02 Omniclass 18 % 18,20 % 3

05 CCS 14-17 % 15,30 % 4

11 Cl/SfB 13 % 12,50 % 5

10 TFM a NS3451 11 % 10,80 % 6

03 Uniformat a Masterformat 10 % 9,90 % 7

14 KKS 10 % 9,60 % 8

18 SNIM 9 % 9,00 % 9

17 TSKP 9 % 8,94 % 10

15 RTS BIM 8 % 8,00 % 11

09 TALO 2000 7 % 7,20 % 12

06 ASAQS Elemental Class 6 % 5,60 % 13

16 SKP 5 % 4,90 % 14

08 Natspec Worksecti on 5 % 4,60 % 15

07 BIM7AA 4 % 4,40 % 16

13 KSO (JKSO) 2 % 2,20 % 17

12 CZ-CC 1 % 1,20 % 18

Struktura tabulky je stejná jako v předchozím případě 13). Tabulka prezentuje shodu KS se zadáním horizontální 
podrobnosti, jak byla stanovena PS03. Pro úplnost je třeba odkázat na příslušnou kapitolu této souhrnné 
zprávy, kde je problematika horizontální podrobnosti vysvětlena, včetně úskalí pro přímé porovnání KS 
v tomto aspektu. Z výsledků analýzy lze vytvořit i tématicky zaměřené pohledy na výsledky jednotlivých KS, 
jako např. pro oblasti pozemních či dopravních staveb. Z výsledků analýzy lze vytvořit i tématicky zaměřené 
pohledy na výsledky jednotlivých KS, jako např. pro oblasti pozemních či dopravních staveb.

V tomto ohledu je zajímavější vertikální podrobnost, kterou prezentuje předchozí tabulka vpravo (Tabulka 3). 
Zde se naopak projeví podrobnost členění datové základny KS a komplexnost struktury popisných kódů. KS, 
které se ve vertikální podrobnosti umístily na předních pozicích, nabízejí komplexní řešení pro klasifikaci 
objektů v modelu na různých úrovních. Je zde navíc zřejmé, že pro zajištění lepší vertikální podrobnosti lze 
propojovat větší množství KS (vidět je to na příkladech TFM a NS3451, nebo na Uniformat a Masterformat). 
V tomto kontextu tak opět nemusí být tabulka zcela vypovídající, pokud je vyhodnocována bez hlubší 
znalosti KS. Bylo by například možné do hodnocení zahrnout kombinaci jiných KS, které by se tak umístily 
celkově na lepší pozici. Plyne z toho skutečnost, že schopnost propojení KS může být v některých případech 
hodnotnější, než kvalitní, ale izolovaný KS.

13) Maximální hodnota, kterou mohly KS získat, je v tomto případě 15 %. Tato maximální hodnota je v tabulce 
uvedena, stejný princip je i u dalších dílčích tabulek.
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3 SROVNÁNÍ KS

Následující dvě tabulky se věnují Klíčovým vlastnostem a Souladu s jinými  systémy.

Tabulka 4 – Klíčové vlastnosti  Tabulka 5 – Soulad s jinými systémy

Celkové hodnocení

Po
řa

dí

KS Rozsah Průměr
č. Název max 100%

04 CoClass 41-44 % 42,38 % 1

05 CCS 39-44 % 41,52 % 2

09 TALO 2000 34-43 % 38,17 % 3

10 TFM a NS3451 37-39 % 37,98 % 4

14 KKS 30-46 % 37,89 % 5

11 Cl/SfB 28-42 % 34,77 % 6

01 Uniclass 2 33-35 % 33,88 % 7

08 Natspec Worksecti on 31-33 % 32,23 % 8

18 SNIM 28-34 % 31,00 % 9

15 RTS BIM 22-39 % 30,63 % 10

03 Uniformat a Masterformat 24-35 % 29,73 % 11

12 CZ-CC 23-34 % 28,46 % 12

07 BIM7AA 26-31 % 28,38 % 13

06 ASAQS Elemental Class 24-33 % 28,29 % 14

16 SKP 24-31 % 27,71 % 15

02 Omniclass 24-31 % 27,46 % 16

17 TSKP 21-26 % 23,46 % 17

13 KSO (JKSO) 21 % 21,21 % 18  

Celkové hodnocení

Po
řa

dí

KS Rozsah Průměr
č. Název max 100%

08 Natspec Worksecti on 3-10 % 6,50 % 1

01 Uniclass 2 2-10 % 6,00 % 2

02 Omniclass 2-10 % 6,00 % 3

03 Uniformat a Masterformat 2-10 % 6,00 % 4

04 CoClass 2-10 % 6,00 % 5

05 CCS 2-10 % 6,00 % 6

06 ASAQS Elemental Class 2-10 % 6,00 % 7

09 TALO 2000 2-10 % 6,00 % 8

10 TFM a NS3451 2-10 % 6,00 % 9

11 Cl/SfB 1-10 % 5,50 % 10

07 BIM7AA 0-10 % 5,00 % 11

12 CZ-CC 0-10 % 5,00 % 12

14 KKS 0-10 % 5,00 % 13

15 RTS BIM 0-10 % 5,00 % 14

16 SKP 0-10 % 5,00 % 15

13 KSO (JKSO) 0 % 0,00 % 16

17 TSKP 0 % 0,00 % 17

18 SNIM 0 % 0,00 % 18

Za zásadní lze z považovat hodnocení klíčových vlastností  z hlediska přímého porovnání KS v kontextu BIM 
(Tabulka 4). Zatí mco datový obsah KS lze v případě potřeby doplnit, jejich funkční vlastnosti  a ontologickou 
strukturu lze doplňovat výrazně obtí žněji. Ze srovnání je patrné, že na BIM orientované nebo komplexní KS 
dopadly v porovnání klíčových vlastnostech lépe oproti  celkovému hodnocení. Vůdčí postavení mají v tomto 
ohledu nové, objektově orientované KS. Je však nutné zdůraznit, že tato kvalita může jít ruku v ruce s horší 
srozumitelností , kterou nelze objekti vně snadno posoudit.

Vyhodnocení souladu s jinými klasifi kačními systémy, které je spíše doplňkovým kritériem prezentuje 
Tabulka 5.

Exaktní porovnání KS může prakticky posloužit jako podklad pro rozhodování, nicméně není a ani nesmí 
být jediným nástrojem. Jak bylo vysvětleno na některých příkladech, je třeba ho vyhodnocovat v kontextu 
a nikoliv dogmaticky.
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3 SROVNÁNÍ KS

3.2 Shrnutí  srovnání
Při provedení rešerše a srovnání KS došlo k několika zjištěním, která autoři považují za podstatná:

1/ Žádný klasifikační systém není dokonalý. Dokonce i ty KS, které jsou aktuálně považovány za nejlepší, 
nebo které jako nejlepší vyšly v rámci srovnání, mají nedostatky, které limitují přijetí takových KS jako 
komplexního řešení v podmínkách ČR.

2/ Každý KS je něčím jedinečný. I ty zdánlivě nejjednodušší KS mají určité silné stránky, kterými je možné 
se inspirovat nebo které je nutné vzít v úvahu při hledání řešení pro ČR. Specifičnosti jednotlivých 
KS ukazují na to, že KS je tak dobrý, jak dalece splňuje požadavky jeho uživatelů. V kontextu 
různorodosti KS se jako důležité jeví nejen hledání dokonalého KS (nebo tvorba nového) ale také 
zajištění kompatibility současných KS a s nimi souvisejících třídníků a číselníků. Zajímavým zjištěním 
bylo, že většina KS neumožňuje identifikovat konkrétní elementy a končí na úrovni identifikace typů 
objektů.

3/ Účel KS je klíčový. Pro posouzení KS je třeba vždy uvažovat účel, za jakým byl KS vytvořen. 
To je mnohdy obtížné, protože množiny účelů vykazují fuzzy prvky 14). Srovnání KS s jinými účely 
je zajímavé, ale nelze ho brát jako jednoznačné. Mnoho posuzovaných KS slouží jen pro statistické 
účely, což je z hlediska BIM nedostatečné. Jak bylo zjištěno, existují však způsoby, jak BIM orientované 
KS s jednoduššími KS propojit (např. TFM a NS3451, Omniclass vs. Uniformat a Masterformat a další) 
a tím alespoň částečně uspokojit potřeby průmyslu, který většinou starší KS využívá.

4/ Struktura a metodika KS je klíčová. Zejména oproti  obsahu KS. Ten lze toti ž snadno měnit 
nebo doplňovat. Pokud je však samotný systém nedokonalý, má mnohá omezení, neumožňuje 
rozšíření apod., bez ohledu na kvalitu obsahu není udržitelný. To je také problém mnoha starších 
KS, které jsou sice stále používány, ale v kontextu BIM jsou nepoužitelné. V tomto ohledu je 
důležité, aby KS byl kompatibilní s relevantními klasifikačními standardy (zejména ISO 12006-2, 
ale i jinými, komplexnějšími způsoby klasifikace). Samotná horizontální podrobnost je pak snadno 
řešitelná záležitost. Pro zohlednění těchto skutečností lze doporučit aplikovat vytvořenou metodiku 
znovu na KS, nicméně zcela bez zkoumání horizontální podrobnosti a s podrobněji stanovenými 
požadavky českého stavebního průmyslu. Dalším aspektem tohoto zjištění je skutečnost, že fungující 
KS musí být doplněn kvalitní dokumentací a metodickými postupy, pouhý třídník nebo číselník 
je v kontextu složité problematiky informačního modelování nedostatečný.

5/ Komplexní KS mají budoucnost. V rámci srovnání byly posouzeny složitější i jednodušší KS. Přestože 
v celkovém hodnocení provedeném v rámci této rešerše nemusí být rozdíl vždy patrný, komplexní 
a sofistikované klasifikační systémy nabízí diametrálně odlišnou úroveň uplatnění. KS jako CoClass 
nebo CCS mají výrazně větší komplexnost a s tím související prostor pro budoucí rozvoj a uplatnění než 
tradičnější KS jako je například Uniclass nebo Omniclass, přestože v současnosti díky své jednoduchosti 
a historii mohou být tradičnější KS vnímány jako dostatečné. Speciální roli pak hrají specifické KS, 
které mohou možností svého propojení s jinými KS (např. SNIM nebo statistické KS) rozšířit jejich 
komplexnost. Nevýhodou komplexních KS připravených na digitální éru a strojové čtení může být 
naopak jejich snižující se srozumitelnost a lidská čitelnost.

6/ Dostupnost KS je klíčová. Pro český trh je zásadní, aby byl KS dostupný v českém jazyce. Pro akceptaci 
KS na světovém trhu je zásadní, aby byl KS přeložen do anglického jazyka (alespoň KS v lepším 
případě i jeho dokumentace). Obě podmínky jsou zásadní. Zároveň bylo zjištěno, že KS, které jsou 
dostupné zdarma, mají výraznou konkurenční výhodu a zvýšenou míru jejich praktického uplatňování. 
Velmi dobrým vzorem je v tomto kontextu dánský KS CCS.

7/ Terminologie je napříč všemi KS zásadně odlišná. To je skutečnost, která výrazně snižuje jejich 
srozumitelnost a způsobuje značné množství nedorozumění. Toto je umocňováno současnou mírou 
možností  komunikace, takže je možné zejména na internetu narazit na velké množství chybných zdrojů, 
vyplývajících právě z uvedeného nedostatku v terminologii. Jedná se například o BIM termíny jako 
objekt/element/prvek/systém ale i o termíny stavebního průmyslu.

14) Účely nejsou jednoznačně defi nované, často se překrývají apod.
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3 SROVNÁNÍ KS

8/ Vývoj a údržba KS je konti nuální činnost. Na příkladu zkoumaných KS je zřejmé, že jejich tvorba není 
jednorázovou záležitostí . Tvorba ale i adopce KS nebo soustavy KS je náročnou činností , vyžadující 
množství zdrojů (lidských, fi nančních i časových).

Na základě provedené rešerše a srovnání lze konstatovat, že v současné době neexistuje takový klasifikační 
systém, který by plně uspokojoval veškeré požadavky spojené s informačním modelováním a evidencí 
staveb, resp. celých stavebních komplexů. 

Pro zajištění potřeb českého stavebního průmyslu a dalších přidružených oborů týkajících se celého životního 
cyklu staveb bude dozajista nutné vybraný klasifikační systém dále adaptovat a lokalizovat, případně 
vybudovat klasifikační soustavu, kde hlavním nosným prvkem bude otevřený a flexibilní klasifikační systém, 
na který se budou moci napojovat menší klasifikační systémy, úzce specializované na vybrané agendy 
státu 15).

S využitím provedeného srovnání, závěrů a vzniklé rešerše bylo v tomto ohledu možné formulovat rámcové 
doporučení autorů pro následný postup při hledání vhodného řešení pro potřeby výše uvedených agend 
České republiky.

Toto doporučení bylo předáno České agentuře pro standardizaci jako samostatný dokument a je na zvážení 
expertů agentury, jak jej využijí při dalších krocích vedoucích k výběru klasifikačního systému pro datový 
standard ČR. 

15) Například klasifi kace pro stati sti cké účely, informační systémy majetku státu, klasifi kace staveb z pohledu 
požární ochrany, krizového řízení apod.
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4 DODATKY

4 OPONENTNÍ ŘÍZENÍ
V průběhu řešení projektu bylo provedeno interní oponentní řízení. Provedení interního oponentního řízení 
přispělo ke zvýšení kvality výstupů a lze jej považovat i za ověření správnosti použitého postupu k řešení 
projektu. Jeho výsledky jsou, spolu s vypořádáním interního oponentního řízení, vedeny coby Přílohy č. 8 a 9 
souhrnné zprávy. Jelikož tyto materiály zajistily interní oponentské řízení již ve fázi zpracování rešerše, 
nejsou tyto přílohy nedílnou součástí souhrnné zprávy.
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5 SEZNAM PŘÍLOH

5 SEZNAM PŘÍLOH SOUHRNNÉ ZPRÁVY
Součástí  dokumentu nejsou pracovní verze příloh, ze kterých byly vytvořeny výstupy uveřejněné v této sou-
hrnné zprávě. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu zjednodušení celého dokumentu a procesu rešer-
še. Současně s cílem vydat dokument obsahující v co nejkondenzovanější podobě relevantní výstupy bez 
zbytných částí .

Příloha 1: Průzkum

Příloha 2: Vlastnosti

Příloha 3: Šablona – vlastnosti KS (pracovní dokument – není nedílnou součástí souhrnné zprávy)

Příloha 4: Šablona – popis KS (pracovní dokument – není nedílnou součástí souhrnné zprávy)

Příloha 5: Příklady zatřídění

Příloha 6: Karty vlastností a popisy KS

Příloha 7: Kalkulátor (pracovní dokument – není nedílnou součástí souhrnné zprávy)

Příloha 8: Interní oponentní posudek (pracovní dokument – není nedílnou součástí souhrnné zprávy)

Příloha 9: Vypořádání interního oponentního posudku (pracovní dokument – není nedílnou součástí 
souhrnné zprávy)
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6 ZDROJE

6 POUŽITÉ ZDROJE
Veškeré použité zdroje jsou uvedeny v příslušných přílohách (karty vlastností KS a textové popisy KS). 
V případě použití online zdrojů byly všechny zdroje platné k datu 6. 9. 2018. Dokumenty, u kterých to bylo 
možné (např. v kontextu licenčních podmínek apod.) byly začleněny do Přílohy 6 a předány PS03.
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HARMONOGRAM RECENZNÍHO PROCESU DOKUMENTU

Etapa Kód Popis Od Do

Etapa 0
Tvorba dokumentu E0.1

Tvorba dokumentu pracovní skupinou PS03 – Rešerše a srovnání klasifi kačních  
systémů stavebních prvků  v kontextu informačního  modelování staveb (BIM) 
ve spolupráci s expertní skupinou ČVUT

5/2018 9/2018

Etapa 1
1. kolo recenzního procesu

E1.1 Interní recenzní řízení: všichni členové pracovních skupin Koncepce BIM 10/2018 10/2018
E1.2 vypořádání připomínek z 1.kola recenzního řízení 10/2018 11/2018

Etapa 2
2. kolo recenzního procesu

E2.1 Externí recenzní řízení: externí recenzenti  registrovaní na portálu Koncepce BIM 11/2018 12/2018
E2.2 Vypořádání připomínek ze 2.kola recenzního řízení 12/2018 1/2019

Etapa 3
grafi cká úprava dokumentu

E3.1 Grafi cká úprava – tvorba schémat, tabulek a grafů 1/2019 2/2019
E3.2 Grafi cká úprava – tvorba CID (corporate identi ty design) 2/2019 3/2019

Zpracováno:

Česká agentura pro standardizaci, PS03 – Datové standardy a informační požadavky:
Ing. Josef Žák, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební:
Ing. Petr Matějka, Ph.D., FSv ČVUT (Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví)

Ve spolupráci s:

Členové ČAS, PS 03:

RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.,
Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D., 
Ing. arch. Jan Růžička, Ph.D.,
Ing. Patrik Starčevský,
Ing. Tomáš Vaněk, 
Ing. Rudolf Vyhnálek, Ph.D.

a

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Ing. arch. Robert Bouška, FSv ČVUT (Ekonomika a řízení ve stavebnictví)
Ing. Jiří Kaiser, Ph.D. (Systémové inženýrství)
Ing. Marti n Stránský, FSv ČVUT (Ekonomika a řízení ve stavebnictví)
Ing. Jakub Veselka, FSv ČVUT (Konstrukce pozemních staveb)
Ing. Stanislav Vitásek, FSv ČVUT (Ekonomika a řízení ve stavebnictví)

Interní oponenti 

Ing. Josef Remeš (VUT, Ústav automati zace inženýrských úloh a informati ky)
Bc. Tomáš Varmus (VUT, Ústav pozemního stavitelství) 
Ing. Václav Venkrbec (VUT, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb)
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