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 Současný stav rozvoje objektivní poznávací techniky využitelné pro Forenzní 

inženýrství zahrnuje i aplikaci moderních prostředků dálkového průzkumu. Ty mají zvláštní 

význam v případech, kdy jde o zachycení plošně rozsáhlých objektu (např. les), které mají i 

svá časová specifika (např. možnosti temporální analýzy až několik desetiletí – s použitím 

dalších metod i staletí – nazpět). Spadají při tom do oboru Forenzní ekotechniky les a dřeviny 

(míněno dřeviny rostoucí mimo les) jako „Interdisciplinární nauky o vědeckém systémovém 

zjišťování a posuzování stavů a vazeb znaleckého objektu s důrazem na les a dřeviny za 

účelem jejich ohodnocení pro potřeby soudně znalecké.“ (Alexandr 2010). 

 

   Dálkový průzkum zahrnuje všechny prostředky umožňující zejména dříve 

neuskutečnitelné bezkontaktní pokrytí prostoru (např. pomocí družic, letadel a zejména 

v poslední době pomocí malých bezposádkových letadélek, tzv. dronů). Vzhledem k dnes již 

historickým fotografickým záznamům je také možné získat představu o situaci od dvacátých 

let minulého staletí a dle potřeby doplňovat jí současnými záznamy pořízenými multi-

spektrálními kamerami nejnovější optické techniky. To vše dle potřeby spolu s použitím 

dalších, např. pozemních měřících metod.    

 

 Sama existence těchto velmi efektivních prostředků sběru informací však nezaručuje 

plnou využitelnost zmíněné techniky. Zkušenosti z dřívějších let ukázaly, že i když někteří 

znalci použili výsledky techniky dálkového průzkumu, ani zdaleka nevyužili potenciálu 

tohoto přístupu. Potvrdilo se tak, že v tomto oboru je nezbytně nutné dodržet správný postup 

systematického zpracování co nejúplnějšího souboru dostupných dálkově získaných dat. 

Právě těmito problémy se zabývá standardizace použití dat z dálkového průzkumu, která je 

vlastním tématem autorkou předložené disertační práce. Standardizace spočívá v harmonizaci 

postupů při zpracování konkrétních typů znaleckých posudků, které umožňují dosažení co 

nejvyšší exaktnosti výsledků, jejich přesnosti, provozní použitelnosti i eventuální 

přezkoumatelnosti v budoucnu. Navrhovaná standardizace se v rámci Forenzní ekotechniky 

týká zejména následujících oborů: 1. Lesní hospodářství (zahrnující těžbu dříví a myslivost), 

2. Ochrana přírody, 3. Ekonomika (ceny a odhady lesních pozemků a porostů, dřevin a škod 

na nich) a 4. Bezpečnost práce v lesním hospodářství. Skutečnosti, data a postupy získané ve 

výslovně zmíněných oborech mohou být ovšem využity i v jiných znaleckých oborech. Jako 

konkrétní další dílčí cíle předložené práce si autorka předsevzala na základě analýz (a) zjistit 

parametry obrazových jednotlivých druhů, pro kolegy v odpovídajících znaleckých oborech. 

(b) vytvořit přehled důležitých zdrojů a to volně dostupných i chráněných dat a (c) vytvořit 

přehled archivů obrazových dat na území ČR.        

  

 Předložená disertační práce má rozsah 98 stran, je ilustrována 24mi názornými 

obrázky a sedmi přehlednými tabulkami. V seznamu použité literatury je cca 80 cizích a 8 

vlastních zdrojů. Z hlediska snazšího porozumění významu jednotlivých termínů týkajících se 

dálkového průzkumu, jako relativně nového oboru ve znalecké praxi je velmi důležité, že 

autorka vypracovala terminologický slovník (cca 90 položek) a seznam použitých zkratek 
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(přes 80 položek), které podstatně usnadňují práci zejména s cizí literaturou. Velmi užitečný 

je i seznam téměř 50ti položek související legislativy, zahrnující běžné dílčí obory znalecké 

činnosti i legislativu týkající se specificky dálkového průzkumu. Práce je logicky uspořádána 

a členěna. Hlavní kapitoly jsou věnovány Současnému stavu poznání v oblasti tématu 

disertační práce, Popisu datových zdrojů, Návrhu standardizace jejich využití a Příkladům 

jejich využití při zpracování posudků. 

 

 Autorka osvětlila pozici dálkového průzkumu ve Forenzní ekotechnice, odkázala na 

Strukturované schéma hlavních subsystémů a posloupnost přenosu informací v rámci 

systémové analýzy daného oboru a vyložila též šíře používanou typologii znaleckých posudků 

v něm. V historickém přehledu Podrobně popsala 150ti letou „Historii dálkového průzkumu 

Země“ počínající uplatněním balónů, přes použití letadel až ke družicím, samozřejmě 

spojeným s rozvojem příslušných vyhodnocovacích technik. Ty začínaly od pouhé černobílé 

fotografie, přes barevné snímky ve viditelné části spektra, infračervenou fotografii až po 

multispektrální a další stále zdokonalované snímky s celou škálou velikosti zachycovaných 

území a rovněž rozlišením velikosti pixelů (např. v roce 2014 činícím až 25 cm). Současně 

byly vyvíjeny složité programy k jejich podrobnějšímu rozboru, sestavování elektronických 

map apod., což přineslo nepřetržitě se zlepšující možnosti popisu vegetace.     

  

 Zvláštní pozornost Dr. Introvičová věnovala „Archívům obrazových dat na území 

České republiky“, kde se vedle historie soustředila i na jejich podrobnější charakteristiku, 

zaměření sledovaných témat, velikosti zobrazených ploch, příkladům mapového uspořádání, 

institucím provádějícím snímkování apod. Na tuto kapitolu navázala další na téma: „Současný 

stav používání dálkového průzkumu“, zaměřená na (a) Oblast lesnické praxe a životního 

prostředí, (b) Zjišťování skutečného používání dat dálkového průzkumu v praxi znalců 

vybraných znaleckých oborů a (c) Stav v šetřené oblasti v některých evropských státech.  

 

 Do části (a) zahrnula otázky veličin měřitelných v lese (jako poloha stromů, půdorys 

korun, výška ap.) které lze nyní měřit přesněji Lidarem. Uvádí, že pokročilá technika dále 

užívá digitální orthofotomapy povrchu s kombinací záznamů různých vlnových délek, které 

umožňují rozlišení jednotlivých stromů, jejich habitu i zabarvení listoví, resp. odvozeně i 

jejich zdravotní stav, či stupeň napadení hmyzem (např. lýkožroutem). Důležitá je možnost 

sledování časových řad v krajině, např. vodní bilance povodí i předpovědi jejího vývoje 

(pomocí multitemporální analýzy). (b) Aplikaci dat z dálkového průzkumu znalci autorka 

sledovala v různých znaleckých oborech pomocí dotazníků, kdy zjistila frekvenci využití 

různých kategorií dat a mapových zdrojů. Při tom se m.j. ukázala jejich výhoda jako 

důkazního materiálu o objektech, které v době zadání posudku již na lokalitě neexistovaly.  

(c) V přehledu situace u jednotlivých evropských státech shromáždila příslušné informace o 

Slovensku, Rakousku, Německu, Polsku, Francii i Evropské Unii jako celku. Zmínila se vždy 

o historických souvislostech, místních zvláštnostech i zkušenostech využitelných v širším 

měřítku. 

 

 Specifickou skupinu kapitol autorka označila jako „Datové zdroje“. Jde o čtyři 

kategorie informací z dálkového průzkumu odpovídající potřebám znaleckých oborů: Letecké 

snímkování, družicové snímkování, laserové skenování a termovizní snímkování, zahrnující 

všechny pro danou analýzu potřebné základní charakteristiky. Jsou zde také uvedeny instituce 

danou problematikou se zabývající. Nalezneme zde zdůrazněna specifika jednotlivých 

kategorií zdrojů informací od bezpilotních leteckých prostředků, přes klasická letadla až ke 

družicím. Např. bezpilotní drony (hexakoptéry apod.) mají výhodu možností velmi 

podrobného snímkování důležitých detailů a snadno je lze zkoordinovat s pozemním 
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šetřením. Naproti tomu družicové snímky mají výhodu nepřetržitého digitálního záznamu po 

dlouhá časová období a jsou obvykle vybaveny nejmodernějšími kamerovými systémy 

s velmi vysokým rozlišením a se širokými spektrálními pásmy. Zejména tato část disertační 

práce je bohatě ilustrována různými druhy map. Např. ortofotomapy umožňují lepší rozlišení 

skupin druhů dřevin, digitální mapy různých povrchů a srovnávací soubory map pořízených u 

různých vlnových délek slouží pro identifikaci zdravotního stavu, IR spektrum k posouzení 

vlivu bezzásahovosti v porostech na tepelný režim daných částí krajiny apod. Přehledné 

tabulky uvedené v textu umožňují získat rychlý přehled o výhodách a nevýhodách 

jednotlivých zdrojů dat a tak snáze optimalizovat jejich výběr.                    

 

 Přehledy charakteristik dostupné přístrojové techniky, zdrojů dat, možnostech jejich 

zpracování atd. autorka použila jako podklad pro syntetické kapitoly. Šlo zde zejména o A) 

Návrh hlavních bodů standardizace využití dat z dálkového průzkumu pro potřeby forenzní 

ekotechniky a B) soubor Příklady využití dálkového průzkumu při zpracování znaleckého 

posudku. Zejména tato část disertační práce je bohatě ilustrována různými druhy map (např. 

ortofotomapy umožňující lepší rozlišení skupin druhů dřevin, schématy vlnových délek a 

reflektance, digitálními mapami různých povrchů, srovnávacími soubory map pořízených u 

různých vlnových délek pro identifikaci stupně napadení hmyzem apod.). Prvá z uvedených 

kapitol je ilustrována souborem blokových schémat charakterizujících proces zadání a 

zodpovězení otázek zadavatele posudku, způsob získávaní aktuálních a retrospektivních dat a 

kategorií dat vhodných pro Forenzní ekotechniku lesů a dřevin. Z praktických důvodů 

zahrnuje i karty standardu s příklady popisu předmětu standardu, otázek zadavatele, 

doporučené pracovní postupy a základní kancelářské a terénní vybavení. Druhá kapitola uvádí 

konkrétní příklady řešení znaleckých posudků s ukázkami postupu vyhodnocování materiálů 

na zkoumaných parcelách, zachycení situací před a po umělém zásahu s použitím řady 

doplňujících se různých druhů map a rastrů. Je ukončena příklady výpočtů velikosti škod 

např. způsobených krádeží dřevní hmoty na pni aj.  

 

 V závěrečné kapitole autorka shrnula charakteristiky kategorií dat z dálkového 

průzkumu i v kombinaci s výsledky venkovního šetření, která se ukázala z hlediska nároků na 

časovou přesnost a finanční efektivitu jako optimální. Jmenovitě u leteckých snímků 

zhodnotila použitelnost již historických snímků dostupných před r. 1989, volně dostupných 

multispektrálních a hyperspektrálních (nikoli volně dostupných) snímků, normalizovaném 

digitálním modelu zemského povrchu a tvorbě map. U družicových snímků vytypovala 

systémy poskytující data vhodná pro různá forenzní použití a zvláště zhodnotila aplikace 

lidarových a termovizních snímkování.   

 

 Předložená disertační práce Dr. Introvičové je příkladem kvalifikované analýzy a 

syntézy zadané problematiky. Souborně odpověděla na všechny úkoly uvedené v zadání a 

rovněž splnila všechny zákonné formální nároky na disertační práci. Dálkový průzkum sám o 

sobě je oblastí již dlouho známou. Avšak autorka se zaměřila na novou oblast ve Forenzní 

ekotechnice a to především na způsob eliminace případných subjektivních přístupů 

zpracování dat dálkového průzkumu ve znaleckých posudcích a tedy zvýšení jejich exaktnosti 

uplatněním předepsaného standardního postupu. Dále upozornila na existující nové typy dat, 

která dosud nebyla ve znaleckých posudcích využita i možnosti jejich získání. Tím rozšířila 

paletu znaleckých prostředků významných jak ve znalecké praxi, tak i v pedagogice. Je mi ctí, 

že mohu tuto disertační prácí zhodnotit jako výbornou a plně jí doporučit jak k obhajobě, tak 

k získání mezinárodního vědeckého titulu PhD.           

 

                                                                                                          Prof. Ing. Jan Čermák, CSc. 


