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„ Soudní inženýrství je nová technická disciplína,zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a
důsledků negativních jevů všech oborů. Jejím významným použitím v rámci hledání materiální
pravdy je objasňování těchto jevů pro účely řízení před státními orgány zejména v trestním a
občanskoprávním, příp.i pro potřeby správních orgánů a organizací.“
Ing.Jiří Smrček
Soudní znalec je jmenován Krajským soudem, nebo přímo ministrem spravedlnosti,při splnění požadavků
kvalifikačních, morálních aj.
Každý soudní znalec má svou registrovanou pečeť se státním znakem a číslem. Dále má průkaz znalce.
Je zde často používán termín soudní inženýrství. Jedná se o oblasti znalectví v oborech sebeobrana, silniční
doprava, zdravotnictví aj.
Zde je nutné odborné sebeobranné, sportovní a biomechanické znalosti doplnit a kombinovat mezioborově např.
se znalostmi traumatologie, medicíny, práva, fyziky, matematiky, biomechaniky, psychologie, pedagogiky aj.
Charakter všech těchto postupů, přístupů je přísně interdisciplinární, exaktní a vědecký.
Soudní znalec patří do kategorie expertů. Jedná se tedy o odborníka, který je přizván k řešení speciálních
otázek se kterými si například neví rady orgány činné v trestním řízení, nebo advokáti, ani školy, apod,, aj.
Posudek zpracovaný soudním znalcem má charakter vědecké práce a důkazu u soudu. Což znamená
samozřejmě velikou zodpovědnost a náročnost při zpracování znaleckých posudků, které jsou často koncipovány
a počítány v hladinách maximálních (+-) i průměrných. Tento zpracovaný posudek může ovlivnit mnohé, včetně
lidských osudů…soud ale o důkazech uvažuje volně….Znalec neprovádí právní řešení, hodnocení případu.
Za znalecký posudek zodpovídá soudní znalec v podstatě celý život. Kdykoliv (i za mnoho let) může být znalec
vyzván, aby svá tvrzení vysvětlil, doložil, zdůvodnil, obhájil, doplnil atd.
Okřídlený vtip říká:“že svědkové u toho byli, ale nerozumí tomu.
Znalec u toho nebyl, ale rozumí tomu.
Soudce u toho nebyl a nerozumí tomu, ale dělá jako že rozumí všemu.“
„Kdo něco umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten to učí!“ „Je rozdíl něco přednést studentům a nebo vypracovat
znalecký posudek!“V dnešní době je znalecký posudek hodnocen jako vědecká práce.
Oblast budó sportu a speciálně sebeobrany je velmi specifickou oblastí, které ovšem málo kdo skutečně
rozumí. Navíc mnozí lidé i „odborníci“ pojem sport a sebeobrana často zaměňují. Pouze izolované, dílčí znalosti
sportu nebo sebeobrany nestačí, jsou zavádějící a dezorientující! Být soudním znalcem je rozhodně více než mít
nějaký technický stupeň nejasného původu a kvality. Osobně bych relativně srovnal soudního znalce tak s 1000
danů, ale reálných, nikoliv imaginárních u lidí, kteří nic neví, nikdy nebojovali, nebyli na vojně a jen vyprávějí
báchorky a „bojují“ na internetu...
Opět zde platí okřídlené:
„Málo který laik si troufne operovat slepé střevo, kdekdo se ale cítí býti odborníkem na sebeobranu“.
V neposlední řadě je pro bezproblémový výkon znalecké činnosti nutná rozsáhlá informační databáze v podobě
tisíců knih, CD/DVD disků, Internetu a k tomu odpovídajícího počítačového vybavení, což není nijak
jednoduchou, ani levnou záležitostí.
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