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Obecný úvod do BIM je úvodní kurz, který představuje vstupní bránu pro veškeré
další vzdělávací programy. Tento obecný kurz je základní mapou a rozdělovníkem do
jednotlivých vydaných technických metodik a výchozím kurzem pro další specificky
zaměřené vzdělávací programy. Účastníci se díky třem tématickým celkům cíleným na
pracovníky veřejné správy dozví základní informace a principy metody BIM, naučí se
pojmenovat jednotlivé složky metody BIM a související procesy tak, aby byli schopni
správně používat odpovídající terminologii a zasadit svoji činnost do kontextu metody
BIM. Součástí kurzu je také jednoduchý popis způsobu, jakým mohou BIM ve své
práci využívat veřejní zadavatelé. Po absolvování kurzu budou účastníci mít rámcovou
představu o tom, jakým způsobem BIM ovlivní jejich práci, a o tom, jak je možné jej v
organizaci veřejného zadavatele využít, aby nebyl zátěží, ale přínosem.
Pracovníci organizace VZ
střední a nižší
management,
exekutivní vrstva:
stavební inženýr,
investiční odborník,
Technolog/technik TZB,
specialista IT, právník,
facility manažer

Cíle:

- Poskytnout stručný ucelený vhled do BIM,
vyvrátit mýty, ujasnit základní principy, co je a co
není BIM
- Seznámit účastníky se základní terminologií
- Vysvětlit přínosy a předpokládané cíle
organizace VZ při používání metody BIM
- Nastínit změny v pracovních postupech, jaké
přinese BIM v organizacích VZ

Požadované vstupní znalosti / absolvované vzdělávací programy:
Žádné vstupní znalosti nejsou požadovány, kurze je pro začátečníky.

Získané dovednosti:

- Absolvent chápe základní principy BIM a umí je vysvětlit, používá schválenou
terminologii.
- Chápe přínosy BIM pro organizaci VZ, umí popsat případy užití BIM, které by mohly
být cílem v organizaci VZ.
- Teoreticky dokáže popsat změny, jaké nastanou při zavedení BIM do organizace VZ.
- Má rámcovou představu o tom, jak BIM ovlivní jeho práci.
2.1 Úvod pro autorské právo, licenční ujednání a BIM Protokol

Navazující vzdělávací
programy
Forma studia:
Typ studia:
Zahrnuté kurzy:

Studijní podklady:

3.1 Úvod do managementu informací o stavbě, komunikace, digitální procesy v CDE
4.1 Základy informačního modelu stavby
5.0 Základní užití BIM
Prezenční / online / hybridní
Průběžné vzdělání
Název
1.0.0 Stručný úvod do BIM
1.0.1 Cíle organizace VZ ve vztahu k BIM
1.0.2 BIM jako pomocník
www.koncepcebim.cz
metodiky ČAS
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