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POVINNÉ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZNALCŮ 

COMPULSORY LIFELONG LEARNING OF EXPERTS 
Kateřina Pivoňková74 

ABSTRAKT: 
Autorka řeší otázku celoživotního vzdělávání znalců, které je tématem její disertační práce, 
s cílem vytvořit jednotnou vzdělávací soustavu (dále JVS), kterou bude možno využít obecně 
pro všechny znalecké obory, odvětví a specializace, která bude systematická a přehledná, 
bude vycházet z již známých a v praxi ověřených způsobů (např. certifikace, kurzy, 
specializační studium apod.). JVS v sobě bude zahrnovat znalosti oboru soudní inženýrství, 
jeho čtyři oblasti znalecké činnosti a stávající metodiky. Začlení nově navržené přístupy, které 
systematicky a plošně vymezí celoživotní vzdělávání znalců jak v rovině teoretické, tedy 
zejména právní, tak v rovině odborné, tj. prakticky zaměřené na konkrétní odborné znalecké 
disciplíny. Modelový vzor bude zahrnovat celoživotní vzdělávání znalců před jejich 
jmenováním do funkce i kreditní systém vzdělávání po celou dobu výkonu funkce znalce se 
zohledněním andragogických přístupů.  

 ABSTRACT: 

In her thesis, the author deals with the issue of lifelong learning of experts with the aim of 
creating a uniform education system (hereafter called UES). It will be possible to use UES in 
all expert fields, branches and specializations and it will be systematic and lucid and will 
result from already known and in practise proven methods (e.g. certification, courses, 
specialized studies etc.). UES will be comprised of the knowledge of judicial engineering 
branch, its four fields of expert activities and the current methodology. It will integrate the 
newly suggested approaches which will define the lifelong learning of experts systematically 
and broadly, both on a theoretical level, the legal one especially, and on a professional level, 
i.e. practically focused on particular expert disciplines. The model example will include the 
lifelong learning of experts before their appointing to the office and also a credit system of 
learning for the whole time of carrying out the function of an expert while taking 
andragogical approaches into consideration.  
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1 ÚVOD 
S rostoucím tempem právní regulace různorodých oblastí života ve společnosti a stále vyšší 
specializací vědních oborů musí soudy a jiné orgány při své rozhodovací činnosti řešit také 
stále odbornější otázky. Některé z nich nejsou řešitelné bez dostatečné specializované 
kvalifikace. Orgány veřejné moci proto stále častěji využívají služeb odborných konzultantů – 
„soudních znalců“.  Soudní znalec (správně jen znalec) zpracovává znalecké posudky 
a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby především soudu, ale i jiných orgánů, institucí 
a osob. Kromě zvyšujícího se vlivu znalců na výsledek civilních či trestních řízení je terčem 
kritiky široké laické veřejnosti nejen jejich morálka a svědomí, ale zejména jejich odbornost 
a vzdělání.   
Znalecký posudek je dnes chápán jako druh důkazního prostředku, znalec je institutem 
důkazního práva. Je třeba mít na mysli, že znalec nemůže být pomocníkem kterékoli 
z procesních stran, protože by to ohrožovalo objektivitu znaleckého důkazu. Profesor JUDr. 
Jan Musil, CSc., soudce Ústavního soudu České republiky, k této problematice uvedl, že 
podle něj „nefungují mechanismy, které by zajistily výběr kvalitních znalců a soustavnou 
kontrolu jejich odborné úrovně.  Průběžná kontrolní činnost ministerstva spravedlnosti (dále 
též „MSp“) se převážně orientuje toliko na formální aspekty (např. vedení znaleckého 
deníku), málo je zaměřena na ověřování odborné úrovně znalecké činnosti.“ 
Postavení znalců se vyznačuje zvýšenou společenskou, právní a morální odpovědností. 
A proto je téma odbornosti a kvalifikace u těchto osob často diskutováno. Hlavním důvodem 
je, že v současné právní úpravě není povinnost průběžného vzdělávání znalců výslovně 
upravena. Cílem doktorské práce je vytvořit jednotnou vzdělávací soustavu (dále též „JVS“), 
kterou bude možno využít obecně pro všechny znalecké obory, odvětví a specializace, která 
bude systematická a přehledná, bude vycházet z již známých a v praxi ověřených způsobů 
(např. certifikace, kurzy, specializační studium apod.), která v sobě bude zahrnovat znalosti 
oboru soudního inženýrství a jeho stávající metodiky, které mohou být převzaty či upraveny, 
ale zejména začlenění nově navržených přístupů, které jednoznačně, přehledně, systematicky 
a plošně vymezí celoživotní vzdělávání znalců (dále též „CVZ“) jak v rovině teoretické, tedy 
zejména právní, tak v rovině odborné, tj. prakticky zaměřené na konkrétní odborné znalecké 
disciplíny. Modelový vzor systému JVS bude vytvořen obecně pro všechny znalecké obory, 
odvětví, příp. specializace a bude zahrnovat jak CVZ před jejich jmenováním do funkce, tak i 
po celou dobu výkonu funkce znalce se zohledněním metod a přístupů andragogiky a 
androdidaktiky.    

 

2 PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ INFORMACÍ 
Systém JVS pro vybrané znalecké obory bude zahrnovat stav současného vědeckého poznání 
tvořený jak kvalifikačními požadavky na znalce před jeho jmenováním do funkce, tak i proces 
po složení znaleckého slibu po celou dobu výkonu znalecké činnosti. Navržený model bude 
přistupovat ke vzdělávání znalců ve smyslu andragogickém, tedy s ohledem na skutečnost, že 
jde o vzdělávání dospělých lidí, které respektuje zvláštnosti s tím spojené.  Znalecká činnost 
je všeobecně chápána jako specializovaná vysoce odborná činnost, která pomyslně povyšuje, 
někdy i završuje, profesionální dráhu jednotlivce i ve smyslu celospolečenského vnímání.   
To, co dělá znalce znalcem, je odbornost, morálka a požadavky z oboru soudního inženýrství.  
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2.1 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření je základní technikou sběru dat. Doktorandka připraví vhodné otázky 
a zapracuje je do podoby dokumentu, který rozešle všem znalcům, tedy příjemcům 
vzdělávání. Distribuce dotazníku bude probíhat současně s pozvánkami na kontrolu 
znaleckých deníků, využije tedy období, kdy znalci předkládají soudu ke kontrole znalecký 
deník a statistické hlášení za uplynulý rok. Dotazníkové šetření je vysoce efektivní technika, 
která umožní doktorandce v krátkém čase získat informace od velkého počtu znalců s nízkými 
náklady. Znalci budou moci odpovídat anonymně, pouze uvedou rozsah svého znaleckého 
oprávnění. Dotazník bude koncipován tak, aby na otázky bylo možno odpovědět ANO – NE a 
v závěru volná (tzv. otevřená) otázka, kde bude prostor pro samostatné vyjádření znalce. 
Vzhledem k načasování sběru dat lze očekávat velkou návratnost a ochotu k vyplnění 
dotazníku. Reprezentativnost vzorku je zaručena tím, že osloveni budou všichni znalci; v 
rámci pilotáže znalci zapsaní u Krajského soudu v Praze. 

2.2 Řízený rozhovor se znalcem 

Rozhovor jako základní a nejčastěji užívaná technika sociologického výzkumu (v podstatě 
čtený dotazník) doktorandka využije zejména v těch případech, kdy se znalec dostaví k soudu 
osobně se znaleckým deníkem nebo tuto metodu využije např. v rámci osobního projednání 
stížnosti se znalcem. Odpovědi znalce zaznamená do dotazníku. Výhodou je možnost 
snadnějšího srovnání na základě jednotné formulace a pořadí otázek. Doktorandka jej 
považuje za vhodnou doplňující výzkumnou techniku při zkoumání většího množství 
informací.   

2.3 Řízený skupinový rozhovor, expertní interview 

Řízený skupinový rozhovor je jedna z technik sběru dat, kdy doktorandka bude pokládat 
otázku za otázkou podle dotazníku, znalci budou odpovídat a ona zaznamenávat jejich 
odpovědi do dotazníku.  Aby byly získané odpovědi reprezentativní, znalci budou vybráni 
jako náhodný vzorek systémem: znalecký obor – počet zpracovaných posudků – pohlaví – 
věk – zaměstnanec/OSVČ. Půjde o skupiny o cca o 8 – 10 znalcích. Vyplněné dotazníky 
doktorandka zpracuje a vyhodnotí. U takto získaných dat bude jasné, kdo odpovídá, procento 
dokončených rozhovorů bude vyšší než návratnost dotazníku, žádnou otázku nepůjde 
vynechat. Nároky na takto získaná data budou vyšší s ohledem na časové možnosti vybrané 
skupiny znalců, ale vzhledem k tomu, že jde o velmi precizní techniku sociálního výzkumu, 
doktorandka očekává velmi kvalitní výsledky. Cílem těchto rozhovorů je zjistit spokojenost 
znalců s dosavadními způsoby předávání nových informací v konkrétním (jejich) znaleckém 
oboru a získat náměty ke zlepšení. 

2.4 Rešerše stížností na znalce evidovaných krajskými (městským) soudy 

Všechny správní orgány na úseku znalců v rámci správního řízení řeší množství různorodých 
stížností týkajících se jak zásad znalecké činnosti (etika, mlčenlivost, právní znalosti aj.), tak 
i kvality zpracovaných znaleckých posudků. Vzhledem k tomu, že jde o data, která nelze 
získat z veřejně dostupných zdrojů, rešerší těchto stížností (po nezbytné anonymizaci) 
doktorandka vytvoří systematický přehled typů stížností (stížnost na průtahy, formální vady 
posudku, neznalost právních předpisů upravujících znaleckou činnost, metodické pochybení 
při zpracování posudku, důvodnost/nedůvodnost stížnosti apod.) Tyto výsledky budou jedním 
z podkladů prvního periodického vzdělávacího stupně vzdělávací soustavy. Některé 
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informace z takto získaných dat budou využity i ve druhém vzdělávacím stupni (např. 
pochybení při použití vhodné metodiky při zpracování posudku apod.) 

2.5 Systémová analýza dokumentů z prohlídek znaleckých deníků a znaleckých 
posudků 

Z výsledků prohlídek znaleckých deníků doktorandka provede analýzu dokumentů (tj. 
statistických přehledů), které nebyly vytvořeny za účelem samotného výzkumu, ale které jsou 
prováděny systematicky a pravidelně za účelem získání dat, z nichž lze vyvodit závěr 
a stanovit přehled nejčastějších chyb vyskytujících se obecně ve znalecké činnosti, a to jak 
věcného tak metodického charakteru. Stejným způsobem lze zpracovat i výsledky kontrol 
znaleckých posudků, které provádí poradní sbory předsedů soudů a z nich lze zpracovat tzv. 
typologii nejčastěji se opakujících pochybení. Z takto získaných dat doktorandka zpracuje 
přehled, který bude jednou ze součástí navržené JVS. 

2.6 Delfská metoda 

Tuto metodu doktorandka využije za účelem zjišťování názorů skupiny expertů (znalců) 
z daného oboru na stávající problémy spojené s absencí CVZ. Pojmenuje různé problémy 
vztahující se k řešenému tématu a navrhne kritéria, podle nichž se bude vybírat nejvhodnější 
řešení. Cílem je zpracování perspektivních odhadů. Skupina znalců udělá odhady nezávisle na 
sobě, materiály sumarizuje doktorandka, která je rovněž redistribuuje pro další kolo. Použije 
standardizovaný dotazník a v několika kolech se bude distribuce opakovat tak dlouho, dokud 
nedojde k přibližné shodě. Půjde o postup expertního dotazování, jehož účelem je aktivace a 
stimulace expertních znalostí. Zvláštnost, odlišující metodu od expertních interwiev, spočívá 
v tom, že proces dotazování se opakuje. Experti jsou v jednotlivých, na sebe navazujících 
cyklech, individuálně obeznámeni doktorandkou s výsledky předchozích cyklů a na jejich 
základě mohou upravovat své teze. Existence přímé interakce je možná až v posledním cyklu, 
kdy dochází ke kompletaci hlavních tezí a priorit. Jde o standardizovanou techniku, která 
slibuje racionálně prozkoumat zvolenou problematiku systémem: prognóza - upřesnění - 
korigování - argumentace - zdůvodnění - konsensus. Doktorandka očekává nastínění 
budoucího vývoje daného problému, vyjasnění sporných témat mezi experty a stanovení 
shody a společenské priority do budoucna. V této části doktorandka zapojí do procesu 
uznávané kapacity z různých znaleckých oborů, odvětví a specializací. Dále využije i názorů 
představitelů správních orgánů (předsedů krajských soudů). 
 

3 NÁVRH ŘEŠENÍ HLAVNÍCH BODŮ JEDNOTNÉ VZDĚLÁVACÍ 
SOUSTAVY 

Vytvoření systému JVS bude představovat systém, který v sobě zahrne kvalifikační 
požadavky na znalce před i po jmenování do funkce znalce. Navržená vzdělávací soustava 
bude zohledňovat 

• potřeby jednotlivce (znalce) neustále se vzdělávat, zvyšovat si kvalifikaci, 
prohlubovat a aktualizovat si odborné znalosti a vědecké postupy nezbytné pro 
řádný výkon znalecké činnosti, tedy plánovat a organizovat celoživotní 
vzdělávání znalcem samým, 

• potřeby orgánů, institucí i občanů, kteří služeb znalců využívají, tedy vytvoření 
systému předem daných pravidel a kategorií vzdělávání organizovaného 
někým druhým během výkonu činnosti znalce a jejich následné kontroly.  
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                      Obr. 1 – Jednotná vzdělávací soustava – základní okruhy 
                           Fig. 1 – Unified educational system – basic areas        

Společenská poptávka se strany státu apelující na nutnost CVZ vychází zejména ze zkušeností 
správních orgánů, soudů i policie s kvalitou zpracovaných znaleckých posudků a směřuje a 
cílí k povinnosti právního ukotvení CVZ do vyhlášky. S ohledem na tradici a historické 
postavení znalce v ČR, které je dlouhodobě upraveno zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích 
a tlumočnících (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“) ve znění pozdějších předpisů, 
doktorandka zastává názor, že tato tradice by měla být zachována. Vždyť již v roce 2007 
podal ÚSI v Brně na MSp návrh jednotného systému výchovy „technických“ znalců. V 
průběhu let došlo k zakomponování tohoto specializačního studia mezi studium povinné pro 
uchazeče o znaleckou činnost v daných oborech. Existující certifikace znalců (viz kapitola 
3.2.2.1) v nejfrekventovanějších oborech, zvyšování jejich kvalifikace formou seminářů, 
sympozií a konferencí se stala nedílnou součástí většiny praktikujících znalců. Všechny tyto 
aktivity budou v rámci disertační práce zahrnuty do navrhované JVS. V následujících 
kapitolách jsou stručně popsány jednotlivé součásti navrhované soustavy. Podrobně budou 
rozpracovány a popsány v disertační práci. 

3.1  Všechny znalecké obory, kvalifikační požadavky před jmenováním do funkce 
znalce 

JVS bude vycházet z magisterského, inženýrského (příp. doktorského) studia stanoveného pro 
jednotlivé znalecké disciplíny, z navazujícího specializačního studia ať už ve formě 
čtyřsemestrálního studia nebo znaleckého minima a zejména z kvalifikačních požadavků, 
které jsou již v současné době na uchazeče kladeny a jejichž dodržování sjednotilo praxi 
správních orgánů při posuzování žadatelů s ohledem na ustanovení § 4 zákona o znalcích a 
tlumočnících. 

JEDNOTNÁ 
VZDĚLÁVACÍ 
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STATUT 
ODBORNÉ 
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3.2 Všechny znalecké obory, kvalifikační požadavky po jmenování do funkce znalce 

S ohledem na rozmanitost znaleckých oborů, odvětví (a specializací) doktorandka považuje za 
žádoucí období po jmenování znalcem, které bude představovat systém periodického CVZ, 
rozdělit na dva stupně: stupeň všeobecný a stupeň specializovaný. 

3.2.1 Všeobecný stupeň – základní stupeň vzdělávacího systému 
Základní stupeň vzdělávacího systému bude relevantní pro všechny obory znalecké činnosti a 
zahrne nezbytnou, byť rámcovou, znalost např. trestního řádu, trestního zákoníku, občanského 
zákoníku, občanského soudního řádu, správního řádu nebo obchodního zákoníku. 
Prostřednictvím pravidelného odborného semináře zaměřeného na aktualizaci právních 
předpisů každý znalec získá potřebné informace o změnách a novelách právních předpisů, s 
jejichž aplikací se v rámci výkonu znalecké činnosti může setkat. Součástí tohoto semináře 
bude i shrnutí základních náležitostí znaleckého posudku, postavení znaleckého posudku jako 
důkazu v soudním řízení a vyúčtování znaleckého posudku. Pozornost bude věnována i 
odbornému vyjádření - jeho formě, účelu, evidenci a způsobu vyúčtování. 

3.2.2 Specializovaný stupeň – vyšší stupeň vzdělávacího systému 
Vyšší stupeň vzdělávacího systému bude již zohledňovat určitý vybraný okruh znaleckých 
oborů, tj. oborů blízkých, příbuzných, na sebe navazujících nebo vzájemně se prolínajících, 
např. kombinace znaleckých oborů doprava – strojírenství – ekonomika, ekonomika 
(nemovitosti) – stavebnictví, kombinace znaleckých oborů v rámci forenzní ekotechniky, tj. 
ekonomika (lesní pozemky, porosty, dřeviny) – lesní hospodářství – ochrana přírody – 
bezpečnost práce, kriminalistika – technické obory (různé) – střelivo a výbušniny – 
strojírenství, zdravotnictví – školství a kultura (psychologie) aj.   

V současné době, kdy známe obsah informací na základě současného stavu vědeckého 
poznání, bude zpracován koncept tohoto stupně vzdělávání znalců ve smyslu zákonitostí 
andragogiky a soudního inženýrství (s přihlédnutím k tomu, že jde o vzdělávání dospělých 
osob, nikoliv dětí a studentů, tedy osob, které ke vzdělávání přistupují ve fázi života, kdy již 
dosáhli určitého vzdělání a osvojili si určité specifické pracovní návyky a dovednosti) zvláště 
z hledisek: 

• formy a obsahu znaleckého posudku, typologie znaleckých posudků, 
• četnosti pořádání specializovaných seminářů, 
• časové náročnosti, 
• charakteru místa konání dle odborných témat: přednášková místnost, laboratoř, 

venkovní měření v terénu apod.  

Režie seminářů budou vyplývat z konkrétní obsahové náplně, resp. odborných témat, která by 
měla být přednášena. Součástí těchto seminářů budou nejen přednášky, ale i místní šetření v 
předem vytipované lokalitě nebo práce v laboratoři, seznámení s úkolem znalce v konkrétním 
případě (ze soudního spisu po nezbytné anonymizaci) apod. Závěrečná přednáška shrne 
všechny získané poznatky, budou vyhodnoceny výsledky jednotlivých měření a zkoumání a 
vytvořen prostor pro závěrečnou diskusi účastníků semináře. Na tematickém zaměření 
seminářů se budou podílet vedle profesních stavovských odborných organizací, vysokých 
škol, univerzit, justiční akademie apod. i již praktikující znalci. Pilotní kurz bude připraven 
pro znalce zapsané u Krajského soudu v Praze. 
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3.3 Query, certifikace 

V této fázi budou využity dobré zkušenosti nejen evropské, např. návrh Evropské směrnice 
v analýze nehod (Query), které budou zobecněny, ale např. i zkušenosti se systémem 
certifikací v ČR. Např. Certifikační orgán ÚSI je nezávislým a nestranným orgánem pro 
certifikaci osob (od r. 1999), který využívá zázemí VUT v Brně a na základě platného 
osvědčení o akreditaci opravňuje certifikovat osoby pro funkce: expert v oboru analýza 
silničních nehod, expert v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, odvětví ceny 
a odhady nemovitostí, odvětví ceny a odhady movitého majetku, realitní makléř. Česká 
komora odhadců majetku jako certifikované pracoviště poskytuje (od r. 1997) služby pro 
znalce a odhadce v šesti specializacích souvisejících s tržním oceňováním majetku (tj. 
nemovitostí, podniků, movitého majetku, nehmotného majetku, technologických celků, strojů 
a strojího zařízení). Certifikace je nezávislým a objektivním zkušebním procesem. 
Certifikovaní znalci jsou považováni za skutečné odborníky ve své profesi, kteří si 
celoživotním vzděláváním udržují získanou profesní odbornost na nejvyšší možné úrovni 
a snaží se vypracovávat kvalitní znalecké posudky. Certifikační ústav VŠE Praha (od r. 1998) 
nabízí možnost certifikace podle mezinárodní normy ve specializacích certifikovaný odhadce 
pro oceňování nemovitostí, certifikovaný odhadce pro oceňování podniků aj. Dvoustupňový 
systém zohlední i aktuální vývoj doktorských studijních programů, např. doktorský studijní 
program Soudní inženýrství, s oborem Soudní inženýrství, který na ÚSI VUT v Brně 
připravuje vysoce kvalifikované pracovníky pro vědeckou práci v daném oboru a je 
průpravou i pro znalce ve smyslu zákona o znalcích a tlumočnících (v prezenční nebo 
kombinované formě studia) zaměřené na 4 oblasti: oceňování majetku, posuzování vad 
a poruch v technice, analýza silničních nehod a forenzní ekotechnika, dále řada doktorských 
studijních programů z oboru ekonomie na VŠE v Praze nebo akreditované doktorské studijní 
programy Mendelovy univerzity v Brně. 

3.4 Kreditní systém 

K tomu, aby bylo možno pravidelně ověřovat odbornou způsobilost znalce v oboru (oborech), 
pro který (které) byl zapsán do centrálního registru, doktorandka za vhodný model zvažuje 
kreditní systém, podobný systému vysokoškolského studia. Průkaz odbornosti, tzv. Index 
odbornosti znalce, by byl po celou dobu výkonu jeho znalecké činnosti garancí pravidelného 
prohlubování odborných znalostí v rámci CVZ. Účast na jednotlivých kurzech, odborných 
školeních, workshopech, přednáškách, seminářích apod., které budou určeny všem znalcům 
napříč všemi znaleckými obory, nebo těch, které budou úzce specializované a určené vždy pro 
vybranou skupinu znalců, bude ohodnocena příslušným předem daným počtem kreditů 
a zaznamenána do „Indexu odbornosti znalce“ v rámci systému CVZ. Do kreditního systému 
bude zařazena nejen pasivní účast, ale i aktivní přednášková účast na výše uvedených 
aktivitách nebo publikační činnost. Získáním potřebného počtu kreditů za zvažované období 
(1 rok, 3 roky nebo max 5 let) by znalec splnil podmínku CVZ a prokázal trvající zájem 
a ochotu neustále se vzdělávat, sledovat nové trendy ve znalectví jak v rovině právní, tak 
i v rovině jeho odborného znaleckého a profesního zaměření. Obdobný model doktorandka 
zvažuje u povinného přezkoušení znalců v rámci cyklu jednoho až pěti let, a u znalců, kterým 
byla v průběhu „funkčního“ období udělena výstraha nebo uložena pokuta. 
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4 ZÁVĚR 
Současná právní úprava v ČR nezavádí zákonnou podmínku CVZ a zvyšování kvalifikace 
u znalců zapsaných v seznamu, nestanovuje rozsah ani způsob ověření odborné způsobilosti 
již jmenovaných znalců, neukládá za povinnost systematické vzdělávání, přičemž určité dílčí 
oblasti – např. oceňování nemovitostí, podniků, movitých věcí apod., jsou řešeny pouze pro 
zájemce o jmenování znalcem již existujícími specializačními kurzy. Není upravena 
periodicita takového vzdělávání i následná kontrola tohoto systému vzdělávání u již 
jmenovaných znalců. Přesto existují snahy různých zájmových sdružení, která odborné 
vzdělávání znalců v rámci svých možností a na základě nepovinného členství organizují.  

Z nejednotnosti tohoto systému vyplývají hlavní příčiny nestejné úrovně znaleckých posudků 
jak po stránce formy, tak po stránce obsahu, resp. i stížností na nedostatečnou odbornost 
znalce, na vědecká východiska a odborné metody, z nichž znalec při vypracování posudku 
vycházel a o něž opřel své závěry. Pro řešení CVZ je potřebná jednotnost, systémovost 
a přehlednost. Dosažení těchto požadavků v sobě zahrnuje znalosti oboru soudního 
inženýrství a jeho stávající metodiky, které mohou být převzaty či upraveny, ale zejména 
začlenění nově navržených přístupů, které jednoznačně, přehledně, systematicky a plošně 
vymezí CVZ jak v rovině teoretické, tedy zejména právní, tak v rovině odborné, tj. prakticky 
zaměřené na konkrétní odborné znalecké disciplíny. 
Výše uvedené skutečnosti budou dále doplňovány a precizovány a to nejen s ohledem na 
výsledky navrhovaných šetření, analýz a rešerší, ale i s ohledem na výsledky již existujících 
seminářů a školení. Samozřejmostí bude průběžné ověřování v terénu (pilotní kurzy) 
a konzultace s odborníky nejen z řad soudců (zejm. místopředsedů a předsedů soudů), ale i z 
řad znalců, znaleckých sdružení, vedoucích znaleckých pracovišť nebo vysokých škol. 

Výsledná JVS, včetně jejích jednotlivých součástí detailně popsaných v disertační práci, 
významnou měrou přispěje k systematickému zlepšování kvalitativní úrovně znalecké 
činnosti ve všech znaleckých oborech. 
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