Praha 27. 3. 2019
Vážený pane řediteli,
dne 20.3.2019 členové Odborné rady pro BIM stejně jako všichni ostatní registrovaní zástupci
odborné veřejnosti na vašem webu https://www.koncepcebim.cz/ obdrželi žádost o vyplnění
“Průzkumu preference odborné veřejnosti za účelem identifikace nejvhodnějšího postupu přípravy
klasifikačního systému pro datový standard stavebnictví” (https://web1.i-dotaznik.cz/321565#).
Protože se nám následně sešly desítky reakcí na uvedený průzkum, který se dotýká dle našeho
názoru jednoho z nejdůležitějších úkolů koncepce BIM, dovolujeme si Vám poslat naše stanovisko.
Dle našeho názoru a názoru členů czBIM, kteří se s průzkumem seznámili, sdělujeme, že průzkum
je velmi málo srozumitelný a obtížně vyplnitelný. Někteří členové vyplnění průzkumu nakonec
odmítli, jiní jej dokončili a většinou výtky k jeho nejasnosti uvedli do komentářů. I přes uvedené
vysvětlení jsou u některých položených otázek nabízené možnosti odpovědí nesrozumitelné a není
jasné, co tím tazatel vlastně vyjadřuje. Volba odpovědní je redukována pouze na volbu 3 možností,
na rozdíl od hodnocení v rámci dříve předložených dokumentů. Dále například otázky jsou 3x stejné,
pro každou variantu 1x. Přitom v některých případech se neřeší význam k dané variantě, ale obecně
jestli je to potřeba (účel). Např. otázka na vícejazyčnost klasifikačního systému (KS) – otázka by měla
být směřována, jestli česká stavební veřejnost potřebuje mít vícejazyčný KS, pokud ano, tak v jakých
jazycích. Místo toho dotazník řeší vztah k variantě A, B, C, což je irelevantní. Dalším zásadním faktem
je skutečnost, že o připravovaném vývoji na Evropské úrovni nemají všichni potřebné informace
a jejich reakce tak vlivem neznalosti může být nesprávná a vést k milné interpretaci výsledku
průzkumu. Navíc termín pouze 7 dnů na takto postavený a bez bližších informací uvedený průzkum
považujeme jako neadekvátně krátký.
Na základě výše uvedeného si dovolujeme připomenout, že ve smyslu podepsaného memoranda
mezi našimi organizacemi, nabízíme recenzi odborné veřejnosti připravovaných výstupů z agentury,
aby se předešlo obdobným nejasnostem. Doporučujeme, aby s výsledky takto postaveného
průzkumu nebylo dále nakládáno a bylo učiněno avizované strategické rozhodnutí, tj. způsob
implementace klasifikačního systému pro potřeby budoucího datového standardu.
Dle našeho názoru by k anketě měl být přiložen vysvětlující materiál popisující, co je v průzkumu
klasifikačními systémy (bez znalosti, na jaké je odkazováno, nelze odpovědět), v kontextu
připravovaného systému třídění informací na úrovni EU a přeformulování některých kritérií a jejich
vysvětlení, aby bylo zřejmé, jak si lze uvedené možnosti odpovědí vyložit. Náš tým zástupců odborné
veřejnosti, který jsme dle závazku z memoranda založili, je připraven s Vámi vše potřebné
prodiskutovat.
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Závěrem si dovolujeme požádat o informaci v jakém stavu je vypořádání našich připomínek k rešerši
KS (a ostatním dokumentům), protože vnímáme, že výsledkem průzkumu bude následný výběr
konkrétních KS z dané varianty dle výsledků rešerše KS. Pokud bude zadána nová rešerše KS jak bylo
avizováno, rádi bychom znali stav tohoto zadání a ve smyslu memoranda připomínáme možnost
odborné revize už samotného zadání, aby se předešlo množství připomínek po jeho vypracování.
S přátelským pozdravem

Ing. Petr Matyáš
předseda představenstva

Na vědomí: Ing. Petr Serafín, MPO
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