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Návrh způsobu kódování prvků ploch pro potřeby facility managementu

Předmětem bakalářské práce bude návrh způsobu kódování prvků ploch pro potřeby facility managementu.
Součástí bakalářské práce bude návrh jednotného označení obecných typů ploch dle administrativního
provozu, bude provedena elektronická lokalizace pracovníků. Práce bude aplikována na vybraný konkrétní
objekt s administrativním provozem nebo s provozem pro výchovu a vzdělávání.
Dále bude v bakalářské práci uvedena rámcová rekapitulace forem a metod využití typizace pro efektivní
správu budov a SW podporu FM.

Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:
1.	Rekapitulaci teoretických východisek vztahujících se k dané problematice v obecné poloze.
2.	Rekapitulaci aktuálního stavu v oblasti kódování prvků a typizací ploch dle provozů.
3.	Návrh způsobu kódování prvků ploch pro potřeby facility managementu pro vybraný objekt.

Rozsah grafických prací:	rozsah a náplň jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu zpracování
bakalářské práce

Rozsah průvodní zprávy:	min. 30 stran textu dle aktuální platné Směrnice děkana „Zásady pro
vypracování diplomové a bakalářské práce“  a platných interních předpisů Katedry městského inženýrství
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