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Předložená práce se zabývá vysoce aktuálním tématem soudního inženýrství ve vazbě na lesní 

hospodářství, kterým je vypracování znaleckých posudků ve vazbě na dálkový průzkum 

Země. Přes obsáhlost řešené problematiky má práce přiměřený rozsah. Vlastní text je téměř 

rovnoměrně rozložen na 98 stranách mezi část teoretickou (do strany 62) a empirickou. Práce 

obsahuje terminologický slovník na 9 stranách, související legislativu na 3 stránkách se 

specifikací pro: znaleckou činnost, lesní hospodářství, ochranu přírody a krajiny, dálkový 

průzkum Země, 26 obrázků, 5 grafů a 7 tabulek.  Autorka se odkazuje na 88 literárních zdrojů 

a 8 vlastních prací uveřejněných ve Sbornících odborných konferencí se vztahem na 

dizertační práci v době od  roku 2011 do roku  2015.  

 

1. Přístup ke zpracování zadaného tématu 

Práce je psána přemýšlivě, s jistým nadhledem a snahou dávat informace do určitých 

souvislostí, neodklání se však od vědeckých odborných formulací a podložení citacemi. 

Autorka prokazuje dobrou schopnost zacházet se zdroji, vybírat a propojovat relevantní 

informace. Teoretická část plynule přechází ve výzkumnou v přímé vazbě na využití v praxi.  

Oceňuji množství citované literatury včetně cizojazyčných zdrojů. 

 



 2. Splnění cíle práce a použitých metod zpracování 

Toto kritérium patrně hraje zásadní roli v celkovém hodnocení práce v případech, že při 

vypracování znaleckých posudků chybějí podstatné kvantitativní a kvalitativní veličiny 

zkoumaného objektu.   

Cíl disertační práce je definován na začátku práce zřetelně a jednoznačně. Navrhnout jednotné 

postupy při využívání dat získaných Dálkovým průzkumem Země pro potřeby znalců 

pracujících ve znaleckých oborech Forenzní ekotechnika - les a dřeviny. Vytvořením těchto 

standardů musí být dosaženo stejných výsledků u posudků, u nichž některé vstupy již 

neexistují, nebo jsou na terénně členitém terénu, s nepřehledností, svahově obtížně přístupné, 

ekonomicky nákladné, s podmínkou dostatečné přesnosti a potřebou po určitém čase 

přezkoumatelné a provozně spolehlivé. Vymezení výzkumného problému bylo jasné. Po 

prostudování celé práce lze konstatovat, že stanovené cíle včetně dílčích cílů doktorandka 

splnila.  

V metodice je popsán sběr dat, zpracování údajů, ověření a aplikace základních statistických 

metod. Pro analýzu jednotlivých veličin autorka velmi správně zvolila vhodné podklady DPZ. 

Použitou metodu považuji za vhodnou, ekonomicky výhodnou a odpovídající současným 

vědeckým požadavkům kladeným na analýzu dat. 

 

3.  Aktuálnost tématu dizertace 

Téma disertace je vysoce aktuální z několika pohledů: 

Autorka se snaží o systémové zhodnocení technických a ekonomických aspektů ovlivňujících  

rentabilitu této činnosti v podmínkách reálného tržního prostředí České republiky. 

Autorka zvolila téma, které spadá do obsahově široké oblasti, neboť je to oblast mezioborová. 

Zpracování tématu muselo být tudíž náročné, především v momentech rozplétání a syntézy 

informací napříč interdisciplinárními oblastmi, které jsou součástmi soudnictví, lesnictví,  

fotogrametrie, hospodářské úpravy, pedologie, ekonomie, apod. Výběr tématu spatřuji za 

velmi šťastný, neboť vhled a znalost informací z této oblasti jsou v současnosti pro 

společnost, konkrétně především pro zpracovatele posudků a jejich přesnost, velmi potřebné.    

Výsledky práce poskytují provozně snadno uchopitelná doporučení, ilustrovaná na názorných 

příkladech, pro praktickou realizaci v reálných podmínkách.   

 

4.   Výsledky práce, nové poznatky a přínosy 

Významným výsledkem práce při zpracování znaleckých posudků jsou:  



DPZ se stává standardním nástrojem soudních znalců a je v jejich zájmu maximálně využít 

dostupného potenciálu rozvíjejícího se oboru ve vazbě na terénní šetření. 

Využití všech 4 blokových schémat pro získání datových zdrojů DPZ. Využití tabulky archivů 

leteckých a družicových snímků a jejich kategorie. 

Informace získané z DPZ se mohou stát nepostradatelnou součástí znaleckých posudků. 

Vytvořením standardizovaného postupu využití údajů z DPZ zvýší exaktnost, všestrannost, 

rychlost a ekonomiku ve znalecké činnosti.  

Pohotově využívat hotové produkty, které je možno nalézt na portálech uvedených v seznamu 

zdrojů. 

Využití  modelových   příkladů ve vazbě na týmy výzkumných projektů. 

Využití dizertační práce jako podkladu pro vzdělávání soudních znalců s oblasti využití dat 

z DPZ. 

5. Připomínky a otázky k práci 

Práce je dobře zpracována, vyskytly se minimální chyby tím, že nebyla uskutečněna z 

časových důvodů závěrečná korektura. 

Nepřesné planimetrování plochy na Obr. 16 – s. 68; neoprávněného zásahu těžby – (tj. výraz 

pro policii), postačí neoprávněné těžby a uvést druh dřeviny s. 70; dřevní hmota – snad 

využití v papírenském průmyslu, ale správně krádeží stromů s. 78;  opakování v nadpisu 

krádeží dřevní hmoty s. 80;  práce stroje s rampou – s radlicí s. 83;  

 

6. Celkové hodnocení disertační práce 

Doktorandka prokázala schopnost vědecky pracovat s návazností na odbornou literaturu a 

databázi DPZ. Kriticky posoudila dosavadní poznatky, zvolila správné základní analytické 

metody a získané výsledky ze své provozní praxe vyhodnotila na  modelových příkladech. 

Po stránce jazykové, terminologické a s ohledem na formální a grafickou úpravu odpovídá 

předložená dizertační práce požadavkům kladeným na vědecké dílo. 

 

Předloženou dizertační práci RNDr. Sabiny Introvičové doporučuji k obhajobě v rámci 

doktorandského studijního programu v oboru P 3917 Soudní inženýrství a aby po obhajobě 

autorce byla přiznána příslušná vědecká hodnost. 

 

 

V Brně dne 25. listopadu 2015           prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.                                                                                                        


