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vPraze, dne 31. 8.2014

pro všechny, kteří uvažují o zajištění znalechých služeb v oblasti informatiky

doporučení panu Radek BENEŠ MSc.

Na MSc. Radka Beneše jsem se obrátila v naléhavé záIežitosli,která byla limitována jak Časoqými

možnostmi, tak přísnou důvěmosií informací, které jsem mu pro úspěch věci musela s dŮvěrou sdělit. U Pana

zralce jsem se sótkala nejen s profesionálním přístupem, ale zejména s lidshým porozuměním a osobní PodPorou

v těžkých chvílích.

pan Beneš v sobě spojuje schopnosti a charakterové rysy, jejichž rYski't je v dneŠní ďobě vzácný, totlŽ

empatii, profesionalitu u ,aioieňkreativitu a iniciatilu. Má vysokou schopnost analýzY, 11 schoPen qýborně

syntetiiovat anazák|adě své syntéze dojít ke správným generálnímzávěrŮm. Při řešení daných ProblémŮ sám

nawhuje řešení či cesty, po kených by bylo možno se vydat, aby byl zajištěn úspěch ve věci. Neváhá použít

svých iirokých znalosií i'za hranicemi svého oboru k tomu, aby dílo, které odvede, skutečně sPlnilo swj ÚČel,

Nání jen roodní* zla|Qem,kteý splní zadaný úkol, ale je skutečným konzultantem a rádcem v tom nejlePŠÍm a

p.uuá slova smyslu Svym at<tivnim přístupem pomáhá nalézt řešení problému, ve kterém osoba, jíŽ je

pomáháno, není profesionálem.

Zamikátnipovažuji sepětí jeho zrralostí z oblasti informačních technologií a kriminalistikY, kdY umí

poslqrtnout nejen své schopňostia expertizy, ale zaroveňje schopen odhadnout, jak budou §tojeho PostuPY
'rroa,'o."rry 

o.gany činnými v trestníÁ rizení, Sam nawhuje, ja§ým směrem by bylo jeŠtě záhodno se vYdat a

dává dopóručJní,-která vedou k projasnění jak jeho vlastního úkolu, tak i věci samé,

pan Beneš umí jasně definovat svůj cíl a předestřít reálné arealistické cesty, kíeré k tomuto cíli vedou,

S nejlepším svědomím jej mohu dóporučit každému, kdo poťebuje jednak perfektní sluŽbY v daném

oboru,jednař oiobní - avšak prófesionální - oporu při řešení problémů, kteréjej PřesahujÍ.
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