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Abstrakt: Článek navazuje na přehledový článek „Building Information Modeling, 
příklad vyspělé systémové integrace“ (MOLNAR, 2015), který se věnuje popisu 
základních prvků BIM a jejich strukturálním a funkčním charakteristikám. Tento článek 
se věnuje jedné z nejdůležitějších a dosud málo prozkoumaných charakteristik BIM a 
tím je řízení znalostí v prostředí BIM. Článek vychází ze základního postulátu 
znalostního pracovníka jakožto hlavního aktéra ve všech procesech BIM. V článku 
jsou prezentovány výsledky průzkumu, který byl proveden v prostředí českých 
stavebních společností za účelem získání odpovědi na otázku: „Které znalostní 
struktury jsou pro úspěch BIM zásadní?“. Z odpovědí dotazníku rovněž vyplynula 
nezbytnost zabývat se systémem BIM především ve smyslu Building Information 
Managementu. 

Klíčová slova: znalost, řízení znalostí, znalostní pracovník, Building Information 

Modeling, Building Information Management, kompetence. 

Abstract: Article follows up on the article "Building Information Modeling, an example 
of an advanced system integration" (MOLNAR, 2015), which was dedicated to the 
description of the basic elements of BIM and their structural and functional 
characteristics. The article is about one of the most important and poorly known 
characteristics of BIM and that is the Knowledge Management in BIM environment. 
The article is based on the basic postulate of knowledge worker as the main actor in 
all BIM processes. The article presents the results of the survey, which was conducted 
in an environment of Czech construction companies to obtain answers to the question: 
"Which structures of knowledge are vital to the success of BIM?" Questionnaire 
responses also necessity to deal with BIM system, especially in terms of Building 

Information Management. 
Keywords: Knowledge. Knowledge Management, Knowledge Worker, Building 

Information Modeling, Building Information Management, competences  

1. Úvod. 

Abychom porozuměli přínosům znalostí a jejich řízení v prostředí BIM i pro moderní 
management obecně, pokusme se nejprve podívat na to, čím řízení znalostí 
(Knowledge Management) může obecně procesům řízení prospět. Knowledge 
Management podporuje a využívá procesy, které vytvářejí hodnotu pro společnost a to 
z jejich nehmotných (nebo lépe nehmatatelných) aktiv (DAVENPORT,PRUSAK, 
2000). Pozorujeme zde spojení technologických možností prvků umělé inteligence a 
znalostních bází právě s tradičními koncepty řízení lidí v organizaci, ať už půjde  
o personální řízení, organizační chování, firemní kulturu nebo koncepty Business 
Process Reingeneeringu. Ukazuje se, že rozhodující pro zdárné využívání znalostí 
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v procesech řízení není pouhé (byť velmi důležité) vytváření znalostních bází a jejich 
naplňování informacemi, ale právě zajištění konektivity mezi jednotlivými „ostrovy 
znalostí“, které jsou uloženy a zpřístupněny jednak v souborech včetně znalostních 
bází přes podnikové intranety, tak v hlavách jednotlivců, týmů a manažerů. Nejvyšší 
přidanou hodnotou se pak jeví zajištění podpory sdílení znalostí a vytváření mostů, 
které tyto izolované ostrovy znalostí budou efektivně spojovat (BURITA et all, 2012). 
Řada autorů tak dnes podporuje koncept „Znalostní organizace“, někdy též nazývaný 
„Učící se organizace“ (SENGE, 2007) jako vyšší formu řízení znalostí pro procesy 
řízení. Tento koncept nám následně bude schopen pomoci pochopit skutečné potřeby 
z praxe na architekturu znalostních bází a jejich napojení na řídící procesy 
v organizacích spolupracujících v prostředí BIM. 

2. Knowledge Worker – důležitý lidský prvek v procesu BIM  

V oblasti Knowledge managementu je zaveden pojem „Knowledge Worker“ (KW) – 
znalostní pracovník, kterým je typický pracovník, který má vykazovat určité 
kompetence, znalosti a dovednosti (DRUCKER, 2007). V prostředí BIM je takovým 
KW typicky člen pracovního týmu, který může být zapojen v rámci životního cyklu 
stavby do kterékoliv etapy, ať už jako designér 3D CAD dokumentace, statik, 
rozpočtář, projektant, investor, stavbyvedoucí, subdodavatel stavební firmy, facility 
manažer atd. Týmy, ve kterých je zapojen často potřebují podporu pro různé druhy 
činností, založených na vzájemné spolupráci, pohybující se od běžných rutinních 
činností po velice komplexní a tvořivé práce na projektech. Takto postavené týmy 
sdružují správný mix odborníků se znalostmi a zkušenostmi svých profesí, mají 
informace i kompetence a potřebnou autoritu k provádění konkrétních činností a 
řešení složitých problémů snadno a rychle. Právě tyto pracovníky je možno 
charakterizovat jako vysoce kvalifikované odborníky, kteří potřebují přijímat nebo 
budou podporovat velká množství rozhodnutí, která se vymykají běžné rutině a jsou 
často nestrukturovatelná. Jejich úzká vzájemná spolupráce je tak mnohem důležitější 
než spolupráce pracovníků v jiných oblastech. Protože však mnoho špičkových 
odborníků chápe sebe a své kolegy jako profesionály a očekává určitý okruh 
autonomie pro svoji práci, založenou na předchozích zkušenostech a výsledcích, 
může být obtížné dovést specialisty z různých odborností ke shodě na dosažení 
společných cílů. Proto je největším úkolem a výzvou pro společnosti, dostat tyto 
roztříštěné znalosti svých KW, kteří spolupracují na projektech nebo v rámci celého 
programu do dobře strukturované znalostní báze. 

Podstatou úspěšného zavedení BIM do praxe tak jsou znalosti o objektech, jejich 
chování a o dalších vlastnostech s vyšším přesahem i do celého životního cyklu 
stavby. K tomu se zákonitě přidávají i další strukturovatelné i nestrukturovatelné 
znalosti (historické zkušenosti, potřeby a požadavky uživatelů, investorů, potřeby 
provádění revizí některých objektů, atd..). Uchopení všech jmenovaných atributů do 
systému řízení životního cyklu stavby vyžaduje vytvoření jak systému pro správu a 
sběr znalostí, tak pro jejich řízení v čase. 

Ze všeho nevíce je ale třeba najít odpovědi na otázky:  

 Které kategorie znalostí jsou pro BIM zásadní?  

 Jak mohou být znalostní struktury sjednoceny pro zlepšení BIM? 
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Na tyto dvě základní otázky se snažili autoři najít odpovědi pomocí dotazníkového 
průzkumu. 

3. Průzkum znalostí v systému BIM 

3.1 Příprava průzkumu 

Vlastní průzkum byl proveden ve dvou fázích navzájem komplementárních. Pro 
dosažení v praxi akceptovatelného modelu řízení znalostí v BIM bylo vhodné hledat 
cestu pro sjednocení teoretického pohledu rozvoje BIM s konkrétními očekáváními 
přínosů z praxe od profesionálů v celé šíři životního cyklu stavby. Pro tyto účely byl 
sestaven dotazník, který byl nejprve otestován malou skupinou odborníků, poté 
upraven a nakonec byl dotazník distribuován odborníkům všech profesí celého 
životního cyklu stavby v celkovém počtu 320 oslovených. Přibližně rovným dílem byli 
osloveni projektanti, architekti, stavební firmy, investoři i správci nemovitostí.   

Sběr dat byl proveden automatizovaným systémem Survio(http://www.survio.com/cs/). 
K distribuci dotazníku bylo použito synergie s e-mailovou kampaní organizace czBIM 
(Odborná rada pro BIM http://www.czbim.org/ ), která zajistila oslovení celkem 320 
respondentů, jednotlivců podnikajících v celém spektru investiční výstavby i 
vzdělávání v této oblasti a bylo získáno celkem 239 odpovědí. 

3.2 Struktura a otázky dotazníku 

Dotazník obsahoval tři základní okruhy otázek. 

A. Jak je důležité pro nastavení systému BIM vytvoření, dokončení a používání 
následující struktury: 

1. vytvoření slovníku BIM a taxonomie? 

2. Vytvoření a optimalizace vzdělávacího konceptu BIM? 

3. Vytváření znalostí na základě učení se z prací na projektech? 

4. Řízení takto nabytých znalostí i v dalších procesech? 

5. Rozvíjení znalostí 3D modelování v projekční praxi? 

6. Rozvoj BIM kompetencí přesahující dílčí sektor v rámci DCO (Design, 
Construction, Operate)? 

7. Vlastní cena technologie BIM a její implementace? 

8. Spolupráce v týmech přes organizace? 

9. Znalosti jednotlivců pracujících obecně v týmech? 

10. Znalosti jednotlivců pracujících obecně individuálně? 

11. Systém řízení projektu ve všech fázích v rámci DCO? 

B. Ohodnoťte důležitost kategorií znalostí, které považujete za rozhodující pro 
BIM týmy?  

1. sjednocení slovníků BIM objektů a BIM procesů  

2.  řízení projektů 

3.  historické zkušenosti z minulých projektů 

4. co je uložené v informačních systémech společnosti 

http://www.survio.com/cs/
http://www.czbim.org/
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5. co je uložené v hlavách lidí 

C. Ohodnoťte důležitost způsobu získávání znalostí členů v BIM týmech.   

1. školení práce s lidmi 

2. projektové řízení 

3. školení v práci s BIM SW (projektování, statika, cenotvorba, FM) 

4. manažerské školení 

5. školení v 3D modelování 

Respondenti hodnotili každou otázku bodovým hodnocením, čím vyšší důležitost nebo 
příspěvek, tím vyšší hodnocení. 

5 – naprosto podstatný / velice silně přispívá 

4 – důležitý / přispívá 

3 – středně důležitý/ středně přispívá 

2 – důležitost nízká-okrajová/přispívá málo - okrajově 

1 – není důležitý / nepřispívá 

0 - neumím posoudit 

3.3 Výsledky dotazníku. 

Výsledky dotazníkového šetření (viz Obr. 1 až 11.) ukazují, co je pro řízení znalostí 
v procesech BIM vnímáno jako základní potřeba. 

 

 

Obr. 1. Vytvoření slovníku a taxonomie BIM 



Význam znalostí v systémech Building Information Modeling 

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2016  7 

 
 

Obr. 2. Vytvoření a optimalizace vzdělávacího konceptu BIM 

 

 

Obr. 3. Vytváření znalostí na základě učení se z prací na projektech 

 
Zajímavé je, že řízení takových znalostí v dalších projektech je hodnoceno již s nižší, 

byť stále vysokou) důležitostí (Obr. 4): 
 

 

Obr. 4. Řízení takto nabytých znalostí i v dalších procesech 
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Obr. 5. Rozvoj BIM kompetencí přesahující dílčí sektor v rámci DCO 

 

 

Obr. 6. Spolupráce v týmech přes organizace 

 

 

Obr. 7. Znalosti jednotlivců pracujících obecně v týmech 
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Obr. 8. Systém řízení projektu ve všech fázích v rámci DCO 

 
Naopak jako méně podstatné se ukázaly znalosti a kompetence v oblasti rozvíjení 
znalostí v 3D modelování  

 
Obr. 9. Rozvíjení znalostí 3D modelování v projekční praxi 

 

 

Obr. 10 Vlastní cena technologie BIM a její implementace 
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Obr. 11. Znalosti jednotlivců pracujících obecně individuálně 
  

Při hodnocení pořadí důležitosti pro kategorie znalostí v týmech se ukazuje jako 
klíčové sjednocení slovníků (BIM názvosloví), což zjevně vychází z potřeby jednotnosti 
celé řady nových pojmů: 
 

 
 

Obr. 12. Důležitost kategorií znalostí pro BIM týmy 

 

Tyto nové pojmy jsou jak v oblasti nově vznikajících „BIM objektů“, tak i „BIM 
kompetencí“ případně „BIM kvalifikací“. 

V pořadí důležitosti následuje rovnoměrné zastoupení potřeb získávání a ukládání 
znalostí, které jsou ve hlavách lidí i které jsou v informačních systémech. Z toho lze 
odvodit, že je nutné klást důraz na zpracování znalostí a na potřebu jejich 
strukturování pro ukládání v informačních systémech. Přitom se stále vyzdvihuje i 
důležitost, příp. uvědomění si skutečnosti, že znalosti vznikají zejména v hlavách 
účastníků BIM v průběhu celého životního cyklu stavby. 

Zajímavým výstupem dotazníkového šetření bylo, že se postupně přesouvá původní 
důraz, který se soustředil na 3D modelování, pro které se téměř vžil pojem (byť 
chybně) BIM jako synonymum, k pochopení důležitosti zvyšování kompetencí 
účastníků (tzv. BIM hráčů) v celém spektru výstavbových procesů a soustředění se na 
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vytváření, sběr, sdílení a řízení znalostí. Znalosti v hlavách lidí i v informačních 
systémech jsou dle výsledků průzkumu vnímány zhruba jako rovnocenné. 

Hodnocení pořadí důležitosti způsobů získávání a předávání znalostí BIM účastníků 
v týmech je zdůrazněna potřeba manažerského školení a současně také potřeba 
školení obecné práce ve 3D prostředí, včetně školení lidí obecně: 
 

 
 

Obr. 11. Důležitost způsobu získávání znalostí členů v BIM týmech 

3.4 Závěry z průzkumu a směr dalšího výzkumu  

Z výše uvedených výsledků lze snadno odvodit, že profesní sféra investiční výstavby 
vnímá pro úspěšný další rozvoj BIM v celém stavebnictví právě potřebu strukturace 
znalostí, jejich kodifikaci a sjednocení názvosloví a následně zdůrazňuje potřebu 
řízení znalostí v procesech BIM. To vcelku koresponduje s předpoklady, které byly 
odvozeny na základě studia a rešerší zahraniční literatury a zároveň ukazuje cestu, 
kterou je nezbytné dál postupovat. 

Z výsledků jak dotazníkového šetření, tak z velkého množství diskuzí v odborných 
kruzích a nakonec i z  poznatků ze zahraničí (SUCCAR, 2009) lze dospět k závěrům, 
že: 

 je třeba strukturovat a řídit znalosti, 

 zaměřit se na jejich klasifikaci, 

 identifikovat, kde a v jaké formě jsou znalosti uloženy, 

 jak lze se znalostmi pracovat i jak se s nimi pracovat má. 

Podstatou strukturování znalostí je pak především: 

 vytvoření slovníků (objektů BIM, kompetencí BIM, ...), 

 popis kvalifikací a kompetencí, jakožto obecných „nositelů“ znalostí. 

Vytvoření systému dynamické práce se znalostmi, prostřednictvím: 

 ontologie na bázi Frameworku BIM 

 vytvoření jednotek kompetence pro jejich pružné používání v rámci F-BIM 
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Tyto odpovědi potvrzují vyslovenou hypotézu, ve smyslu nezbytnosti se soustředit na 
systém řízení znalostí, vytvoření struktury znalostí, systému práce se znalostmi, 
slovníků BIM pro sjednocení názvosloví BIM v celé šíři i systému pro sledování a 
podporu vzdělávání. 

Odpovědi rovněž ukazují na nezbytnost zabývat se BIM především ve smyslu 
Building Information Managementu, BIM ve smyslu Building Information Modeling je 

částečně považován za již ustavený a to především SW producenty, což se potvrdilo 
jak při peer-to-peer rozhovorech, tak v odpovědích dotazníkového šetření. 

Ukázalo se, že problematika BIM v rozsahu celého životního cyklu, resp. BIM 
(Managementu) je stále ještě pro velké množství odborníků v ČR velmi nová, mnohdy 
bylo nezbytné na základě dotazů respondentů vysvětlovat, co je vlastně podstatou 
některých otázek. To neznamená, že by ve světě byla povědomost diametrálně 
odlišná a to i přes větší pokrok v implementaci BIM v některých zemích.  

Výše uvedený souhrn výsledků ukazuje na to, že nastává postupný, byť pozvolný, 
odklon profesní sféry od vnímání BIM výhradně ve smyslu 3D modelování směrem 
k BIM (Managementu), tedy řízení. 

Důležité je, že lze z výzkumu odvodit odpovědi na klíčové otázky: 

1. Které znalostní struktury jsou pro BIM zásadní? Odpovědí je, že se jedná  
o znalostní struktury klíčových kompetencí BIM účastníků, včetně struktur jejich 
nabývání, udržování a zlepšování. 

2. Co je pro úspěch BIM důležité? Zde je odpovědí vytvoření takového prostředí, 
nebo systému, který bude podporovat shromažďování, získávání, sdílení, správu 
a komunikaci znalostí. Stručně systém pro řízení BIM znalostí v celém životním 
cyklu. 

4. Kompetence - základ znalostního BIM Frameworku 

Vyhodnocení výzkumu ukázalo, že fundamentální stavební kameny úspěšného řízení 
znalostí v prostředí BIM leží v individuálních kompetencích, které jsou nositelem 
znalostí1.  Ty jako takové reprezentují společnou množinu standardů, které mohou být 
použity pro řízení lidských zdrojů, management i další rozvoj. Individuální kompetence 
jsou základem, na kterém je možno stavět řízení znalostí SANCHEZ, LEVIN (2009. 
Identifikace a následné zorganizování generických kompetencí nejen, že přispěje 
k usnadnění implementace BIM do organizačních procesů, ale také otevře celý 
komplex aktivit, které budou prováděny v rámci multidisciplinární spolupráce. Řada 
z těchto aktivit (např. výměna dat v prostředí jednoho daného modelu) vyžaduje vstup 
od odlišných účastníků projektu a to navzájem závislým způsobem. Tato vzájemná 
závislost je „nejnákladnější na koordinaci, jelikož lidé, kteří vykonávají práci, potřebují 
často komunikovat a provádět vzájemné odsouhlasování v průběhu provádění úloh“ 
(LAVIKKA et al, 2012). Pro snížení nákladů a neefektivit tohoto vzájemného 
odsouhlasování změn v datech Lavikka také důrazně doporučuje standardizaci úloh a 
definovat tak „jak nezávisle prováděnou práce, tak reciproční vzájemně závislé úlohy“. 
Standardizace a tím i vyjasnění definic i organizace BIM kompetencí může významně 
přispět ke snížení neefektivností ze vzájemné závislosti zúčastněných týmů a 
organizací. 

                                                           
1 https://managementmania.com/cs/kompetence  

https://managementmania.com/cs/kompetence
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Kompetence v rámci znalostního BIM frameworku se dají rozdělit do tří okruhů: 

1. základní kompetence, které se vztahují k osobnostním schopnostem každého 

jednotlivce, které mu umožňují provádět měřitelné činnosti nebo dodávat 
měřitelné výstupy. Tyto základní kompetence jsou např. základní osobnostní 
charakteristiky, znalosti a dovednosti na základě dosažení certifikátů a diplomů, 
apod. Tyto osobnostní atributy se mohou dále rozlišovat na vrozené danému 
člověku, které obecně nemohou být získány tréninkem nebo učením, atributy 
svázané s národností, mateřským jazykem nebo podobnými kulturně pojatými 
prvky, kvalifikační atributy získané vzděláním a historické indikátory poskytující 
informace o minulých činnostech dané osoby a indikují potenciální schopnosti 
v podobných budoucích situacích.) 

2. doménové kompetence, mezi které zařadíme např. kompetence manažerské, 

funkční, technické apod. Okruh doménových kompetencí se vztahuje k profesním 
schopnostem jednotlivců, prostředkům, které používají k provádění více úlohovým 
aktivitám a k metodám, které používají pro svoji práci, která se vyznačuje 
komplexitou v požadavcích. V rámci tohoto okruhu můžeme identifikovat 8 
kompetenčních vrstev. Jsou mezi nimi 4 primární (manažerské, funkcionální, 
technické a podpůrné), reprezentující hlavní rysy manažerských schopností a 4 
sekundární (administrativní, operační, implementační a vědecko-výzkumné), které 
identifikují ty schopnosti, které jsou formovány vzájemným přesahem primárních 
kompetencí. 

3. realizační kompetence, jako jsou kompetence architekta, projektanta, statika, 

stavbyvedoucího, facility pracovníka, apod. Okruh BIM realizačních kompetencí 
představuje individuální schopnosti používat specifické nástroje a techniky pro 
provádění činností nebo vytváření měřitelných výkonů. Schopnosti používat SW 
nástroje (např. založené na 3D modelech), řídit vozidlo (např. vozidlo s mixem na 
beton) nebo pracovat se specializovaným zařízením (např. laserový scanner) jsou 
příklady realizačních kompetencí obecně. Rovněž schopnosti umět používat 
určité specializované techniky (např. programovat, vytvářet design, provádět 
detekci kolizí, atd.) jsou rovněž zařazeny do kompetencí BIM realizačních. 

5. Závěr – další možnosti výzkumu  

Znalostní BIM Framework a jeho BIM ontologie poskytuje prostor pro další rozšíření 
k získávání znalostí, jejich reprezentaci a sdílení. Další výzkum může pokrýt 
generování znalostních modelů z mnoha BIM interakcí vznikající jak uvnitř organizací, 
tak vzájemně mezi nimi. Operace typu push-pull a vzájemné překryvy mezi BIM 
prostory nebo znalostními uzly mohou být vizuálně a sémanticky popsány a jejich 
znalostní komponenty převedeny do nástrojů, které budou upraveny pro dílčí BIM 
úrovně. BIM Framework může být kontextualizován pro znázornění spolupracujících 
BIM relací mezi jednotlivými BIM účastníky (např. mezi architekty a facility managery) 
a rozšířen pro identifikaci měnících se rolí a nově vznikajících úloh v organizacích i 
v týmech. Nakonec, BIM Framework může nezávisle a na základě spolupráce být 
rozšiřován experty v dílčích oblastech, kteří budou používat BIM ontologii jako 
sémantickou strukturu a Konceptuální mapy jako jazyk pro vizualizaci úloh (jako 
příklad). 

Dalším předmětem zájmu je potřeba sladění „kultury“ v organizacích směrem k řízené 
podpoře „implementace“ BIM v dané organizaci i ve společnosti jako celku. V práci 
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byla „potřeba sladění kultury“ definována mezi kritickými faktory úspěchu, avšak dále 
již nebyla rozebírána, neboť by to přesáhlo rámec touto prací vytýčený. Nicméně, 
vyjdeme-li z kompetencí, jak byly navrženy formou taxonomie a specifické ontologie, 
existuje určitý přehled a tezaurus požadavků, který společně s osazením do specifické 
úrovně BIM (BEW & RICHARDS, 2008) je schopen definovat požadavky na kulturu 
uvnitř organizace. Je zřejmé, že úkolem pro personalisty bude připravovat firemní 
vzdělávání, které na základě monitoringu stávajících znalostí a dovedností lidí 
v týmech, připraví takové programy, které zajistí nejen získání nových kompetencí, ale 
i změnu kulturního nastavení organizace. 
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