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Zásady pro vypracování:

Předmětem bakalářské práce bude vytvoření prostorového, stavebního a technického pasportu objektu  

v segmentu sociálních služeb, který bude přesněji specifikován v průběhu zpracování bakalářské práce 

vedoucím BP. Pasportizace bude provedena v prostředí softwarové podpory FM.  

Dále bude v bakalářské práci uvedena rámcová rekapitulace forem a metod využití typizace  

a pasportizačních dat pro efektivní správu budov a SW podporu FM. 

 

Pasportizace majetku zahrnuje  

- prostorový pasport (budovy, plochy, místnosti, ...),  

- stavební pasport (stavební a konstrukční prvky objektů), 

- technický pasport (TZB, inventář a ostatní movitý majetek).  

Dále budou zahrnuta data popisná (naplnění databáze) a grafická (CAD/GIS výkresová dokumentace). 

 

Prostorový pasport představuje soubor grafických a popisných údajů o venkovních plochách a stavebních 

objektech, tj. pozemky a parcely, detailní strukturu budov a stavebních objektů do úrovně ploch  

a místností. 

 

Grafická data obsahují: 

a)  výsek katastrální mapy obsahující parcely ve vlastnictví cílové instituce, 

b)  přehlednou mapu (ortofotomapu) se zakreslením umístění jednotlivých budov, 

c)  výkresy jednotlivých podlaží budov ve vlastnictví instituce se zakreslením dispozičního uspořádání 

jednotlivých místností(zdivo, okna, dveře, schody, čísla místností). 

 

Popisná data obsahují: 

a) výpis popisných dat z katastru nemovitostí k jednotlivým parcelám ve vlastnictví instituce  

b) popisné údaje k jednotlivým budovám  

c) popisné údaje k jednotlivým místnostem  

 

Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu: 

1. Rekapitulaci teoretických východisek vztahujících se k dané problematice v obecné poloze. 

2. Rekapitulaci aktuálního stavu v oblasti softwarové podpory FM 

3. Aplikace teoretických poznatku na konkrétní typ objektu 

4. Vytvoření pasportu na vybraném objektu 

 

Rozsah grafických prací: 

rozsah a náplň jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu zpracování bakalářské práce 
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