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metodiky ČAS

Prezenční / online / hybridní
Celkový rozsah (h) 2

Průběžné vzdělání

prezenční
Zahrnuté kurzy:

Název Forma

0.0.1 Ekosystém BIM a digitální Česko prezenční

0.0.2 Zahájení přípravy v souvislosti se Zákonem o BIM

0.0.3 Co, kdo, kdy a jak prezenční

Uvědomuje si důležitost jmenování BIM týmu v organizaci

Má obecnou představu o možnostech vzdělávání a ví, kde najde další informace

Navazující 

vzdělávací 

programy

1.0 Obecný úvod do BIM

Získané 

dovednosti:

Absolvent porozumí obecným principům metody BIM a důvodu připravovaného Zákona o BIM

Absolvent má obecnou představu o využití metody BIM v organizaci

Chápe, že BIM do značné míry ovlivní dosavadní pracovní postupy unvitř i vně organizace a že na 

tuto změnu je nezbytné se náležitě připravit

Absolvent rozumí principům plánu zavedení BIM do organizace a chápe, k čemu slouží pilotní 

Link přímo na daný kurz (v případě kurzu u jiné organizace)

Požadované vstupní znalosti / absolvované vzdělávací programy:

Pro absolvování tohoto kurzu jsou nutné znalosti odpovídající následujícím vzdělávacím programům:

Žádné vstupní znalosti nejsou požadovány.

Cílová skupina:

Strategický top 

management a 

digitální 

zmocněnci 

organizace VZ

Cíle:

- poskytnout celkový vhled do metody BIM v kontextu připravovaného 

Zákona o BIM

- představit možnosti využití metody BIM

- představit způsob, jakým BIM ovlivní dosavadní pracovní postupy

- představit obecný návrh plánu zavedení BIM do organizace

- vysvětlit důležitost pilotního projektu

- představit možnosti vzdělávání pracovníků organizace veřejné 

        Vzdělávací program 0.0

0.0 BIM přehledně pro  top management a digitální zmocněnce

Zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele je dlouhodobý proces, na který je nezbytné se 

řádně připravit, naplánovat ho, alokovat na něj zdroje, jak finanční, tak personální. Jak BIM celkově 

zapadá do oblasti veřejné správy, jaké benefity nám přinese, co všechno se změní a jakým 

způsobem a co vše se budeme muset naučit, to shrnuje kurz určený pro top management a 

digitální zmocněnce organizací veřejné správy. Dozvíte se v něm, kolik času je potřeba na přípravu 

organizace, jak příprava probíhá a jakých osob se postupně týká tak, abyste se mohli rozhodnout, 

jak práci na této změně zahájit. 
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