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Diplomant Bc. Rostislav Běťák vypracoval diplomovou práci na téma: „Soubor bytových 
domů v lokalitě SM6, Staré Město - příprava realizace stavby“. 

Úkolem studenta bylo vypracovat technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, 
koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, objektový časový a finanční plán 
stavby, studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení 
staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního stavebního 
objektu včetně technologického normálu, plán zajištění materiálových zdrojů pro hlavní 
stavební objekt – blok IB, technologický předpis pro zdící práce a provádění stropních 
konstrukcí, kontrolní a zkušební plán kvality pro zemní práce, základy, hydroizolace, zdění, 
stropy a hydroizolace ploché střechy. V rámci jiného zadání zpracoval problematiku 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výpočet hluku na staveništi, dobu odbednění 
základové desky, schéma podepření stropní konstrukce při realizaci, technickou zprávu, 
schéma umístění čerpadla betonu, položkový rozpočet stavební části hlavního objektu, 
propočet stavby a bilanci pracovníků. 

Závěrečná práce je zpracována v souladu s požadavky na závěrečné práce. Textové části jsou 
souhrnně svázány pevnou vazbou, přílohy výkresové části jsou sestaveny do jednotné složky. 
Celkově je diplomová práce uspořádána přehledně a srozumitelně. Z formálního hlediska je 
výsledná práce na dobré úrovni jak z hlediska jazykového, tak i grafického. 

Diplomant na své závěrečné práci pracoval aktivně a samostatně, s hojným využíváním 
možností pravidelných konzultací. 

Zadání bylo splněno v celém rozsahu. Celkový přístup studenta k vypracování závěrečné 
práce lze hodnotit jen pozitivně. 

Závěrem lze konstatovat, že diplomant ve své závěrečné práci dobře zúročil teoretické 
znalosti nabyté dosavadním studiem. Prokázal schopnost aplikovat teoretické poznatky 
při řešení konkrétních problémů.  
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