
Posudek vedoucího práce studenta Vladimíra Nouska na téma „Návrh revitalizace 

rašeliniště Borkovická blata“ 

 

Student Vladimír Nousek pracoval na své bakalářské práci v průběhu celého semestru po 

společně provedeném terénním průzkumu lokality zcela samostatně. Téma si Vladimír Nousek 

vybral po vzájemné konzultaci, přál si téma, které bude v blízkosti jeho bydliště a zároveň bude 

propojené na potenciální využití v praxi. Pro terénní průzkum bylo zvoleno celé rašeliniště, pro 

samostatný návrh řešení byl studentovy zadán konkrétní výsek – čtverec rašeliniště. Student 

v průběhu zpracování BP navštívil na doporučení vedoucího práce revitalizované rašeliniště 

Soumarský most, které je charakterově obdobné řešenému čtverci a které odpovídá a 

hustotou a způsobem odvodnění. Zbylá rašeliniště popsaná v práci dohledal student v rámci 

rešeršní části sám.  

Vladimír Nousek provedl opakovaný průzkum lokality, který v práci popsal, jak již bylo řečeno, 

průzkum se zaměřil na celé rašeliniště z důvodu potřebného popsání širších souvislostí 

rašeliniště Borkovická blata. Návrh zpracoval pro vybraný závěrný čtverec C1. Během práce 

byla studentovi poskytnutý výstup z rozpočtového programu, aby mohl student provést 

hrubý, orientační propočet potřebných investičních prostředků pro jím navržený zásah, resp. 

navrženou sanaci rašeliniště.  Bakalářskou práci vypracoval v souladu se zadáním, textovou 

část doplnil potřebnými výkresy a schématy.  

Vladimír Nousek pracoval na své bakalářské práci zcela samostatně, pouze za odborného 

vedení a konzultací, které probíhaly distančně online metodou. Jeho práce byla stejně jako 

jeho příprava na konzultace velmi dobrá, konzultované věci hned zpracovával. Návrh jsme 

koncepčně zaměřili na vybudování volných vodních ploch a minimalizovaným odtokem, 

obdobně jako je to na rašeliniště Soumarský most.   

Z pohledu vedoucího bakalářské práce lze konstatovat, že student pracoval samostatně, 

svědomitě a během své práce propojil informace z podkladů a odborné literatury s poznatky 

z terénu a z jiných revitalizovaných lokalit. Vladimír Nousek v průběhu zpracování bakalářské 

práce prokázal schopnost samostatně pracovat, shromažďovat údaje o vodohospodářských 

opatřeních navrhovaných na rašeliništích. Dále prokázal schopnost navrhovat příroděblízká 

plošná opatření tak, aby se vzájemně doplňovala a směřovala v cílový stav, který na rašeliništi 

nastane výhledově až po určité době. 

 

Jeho práci s ohledem shora uvedené hodnotím jako výborný - stupněm A,  

Ing Adam Vokurka, Ph.D., vedoucí práce 


