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Průběh studia 

Paní RNDr. Sabina Introvičová byla přijata do akreditovaného doktorského studijního programu 

P3917 Soudní inženýrství, studijní obor 3917V001 Soudní inženýrství, oblast Forenzní 

ekotechnika: les a dřeviny na USI VUT v Brně ke dni 1. 9. 2010, do kombinované formy 

studia. Školitelem byl ustanoven doc. Ing. Pavel Alexandr, CSc. 

Dne 13. 9. 2013 doktorandka složila úspěšně státní doktorskou zkoušku. 

V souladu se studijním plánem absolvovala doktorandka následující předměty: 
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Pedagogická činnost 

 Oponentace diplomové práce. 

 Účast na místních šetřeních ke znaleckým posudkům pro orgány veřejné moci. 

 

Stanovisko školitele k disertaci -  

Doktorandka odevzdala disertaci na schválené téma „Standardizace využití dálkového 

průzkumu Země pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny“. V kapitole 2 na základě 

zjištění problémové situace definuje hlavní a dílčí cíle disertační práce. Autorka v kapitole 5 

podrobně analyzuje současný stav poznání v dané oblasti, vč. zahrnutí hlediska typologie 

znaleckých posudků v relevantních znaleckých oborech a průzkumu využívání dat DPZ mezi 

aktivními znalci. Na základě syntézy současného stavu v dané problematice v kapitole 6 

předkládá čtyři kategorie dat DPZ vybraných pro potřeby FEld. Tyto skutečnosti jsou 

v následující kapitole 7 důležitou součástí autorkou vytvořených postupů využívání informací 

získaných z dat DPZ, v rámci navržené standardizace. V kapitole 8 je na modelovém příkladu 

dokladováno využití dat DPZ při práci na konkrétním znaleckém posudku v rámci Forenzní 

ekotechniky: les a dřeviny.  Na základě podrobného rozboru v kapitole 9 analyzuje dosažené 

výsledky a přínos disertační práce.   

Práci vypracovala prakticky samostatně, s průběžnými konzultacemi se školitelem. 

Závěrečné stanovisko školitele 

Doktorandka RNDr. Sabina Introvičová prokázala během studia dobré studijní výsledky a 

zájem o řešenou problematiku. Tato disertační práce - dle názoru školitele - splňuje 

požadavky na práci tohoto typu kladené. Přináší nové vědecké poznatky v oboru Soudní 

inženýrství a jeho speciální metodice Forenzní ekotechnika: les a dřeviny a proto doporučuji 

její přijetí k obhajobě. 

 

 

 

V Brně dne 30. 6. 2015 

 

      Doc. Ing. Pavel Alexandr, CSc. 

 


