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Využití informačních technologií souvisejících se správou, provozem a
údržbou majetku a procesů s nimi spojených ( facility management)

Bez kvalitní informační podpory a efektivních komunikačních prostředků již není možno kvalitně
zajišťovat podporu správy nemovitostí a služeb pro jejich uživatele. Správci stavebních objektů začínají
využívat standardní  IS komplexně podporující agendy správy majetku , který plně pokrývá všechny
činnosti související s procesy správy majetku od jeho evidence přes plánování a řízení údržbových prací,
sledování nákladů na údržbu a správu majetku, řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, grafické
prezentace dat až po vyhodnocování a optimalizaci těchto procesů. Předmětem diplomové práce je prověřit
možnosti  provázání systémů CAFM (Computer Aided Facility Management) a CIFM (Computer
Integrated Facility Management) s aplikačními softwary v oblasti správy majetku, které se zabývají
otázkami životnosti dílčích konstrukčních prvků a následnou optimalizací jejich obnovy.
Úkolem diplomové práce je zpracovat studii teoretických zásad pro aplikaci FM na středních
školách v Moravskoslezském kraji. Práce bude aplikovat teoretická východiska případovou studií na
konkrétní střední školu v souladu se standardy ČSN EN 15 221-1,2. Diplomová práce z teoretického
hlediska zrekapituluje pojmy související se správou, provozem a údržbou objektu a provede sumarizaci
všech dostupných informačních technologií, které se vztahují k dané problematice. Teoretická část se bude
zabývat využitím informačních technologií souvisejících se správou a provozem stavebních objektů.

Textová část bude obsahovat:
1. Rekapitulaci teoretických východisek vztahujících se k dané problematice v obecné poloze.
2. Analýzu SW podpory provozovatelů služeb FM
3. Analýzu vazeb na LCA a LCC
4. Rozbor informačních technologií z hledisek nároků na provoz a užívání podle účelu,
    Konstrukcí, atd..
5.Vytvoření studie využití informačních technologií FM ve vazbě na potřeby školských zařízení
    s možností opakované aplikace
6. Vlastní návrh metodiky pro aplikaci FM na středních školách v Moravskoslezském kraji
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Zásady pro vypracování:



Grafická část bude obsahovat:
1. Grafy
2. Tabulky
3. SW výstupy

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

Rozsah textové části:
min. 45 stran  textu dle Směrnice děkana č.2/2009 „Zásady pro vypracování  diplomové a bakalářské
práce" a interních předpisů Katedry městského inženýrství
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