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Ukaž mi ruku a já Ti povím, kdo jsi 

Shrnutí 

Posouzení dermatoglyfů je zasazeno do širších vývojových souvislostí. Studenti se zamyslí nad 

vytvoření papilárních linií u anatomicky moderního člověka, a dále nad využitím otisků prstů 

v kriminalistice.  

Cílová skupina 

Gymnázium, 20 − 30 studentů 

Časová náročnost 

1-2 vyučovací hodiny 

Prostorové požadavky 

běžná třída 

Klíčové otázky 

 Jak papilární linie vznikají? 

 Jak význam mají linie na prstech a rukou pro člověka? 

 Jak sejmout otisky prstů? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti získají poznatky o vzniku a významu papilárních linií. 

 Studenti navrhnou vlastní metodiku sejmutí otisků prstů (včetně hodnocení a interpretace 

výsledků). 

Návaznost na RVP 

Gymnázia 

Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.  

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Klíčové kompetence (cílové zaměření vzdělávací oblasti Člověk a příroda) v souvislosti 

s tématem úlohy: 

 Formulace přírodovědného problému, hledání odpovědi na něj a případnému 

zpřesňování či opravě řešení tohoto problému, 

 provádění měření podle vlastního či týmového plánu nebo projektu, k zpracování a 
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interpretaci získaných dat. 

Očekávané výstupy vzdělávacího obsahu Biologie člověka v souvislosti s tématem úlohy: 

 Charakterizuje individuální vývoj člověka a posoudí faktory ovlivňující jej v pozitivním 

a negativním směru. 

 

Mezipředmětové vztahy 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Klíčové kompetence v souvislosti s tématem úlohy: 

 Analyzování problému a vytváření plánu řešení, k volbě správného postupu při řešení 

úloh a problémů, k vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k zadaným 

podmínkám  

 zdůvodňování matematických postupů, k obhajobě vlastního postupu, 

 užívání kalkulátoru a moderních technologií k efektivnímu řešení úloh a k prezentaci 

výsledků. 

 

Materiál 

 Bezbarvá lepenka, tuha, bílý papír a lupa pro každého žáka, 

 pravítka (trojúhelníky), úhloměry, psací potřeby. 

 

Podrobné pokyny 

 

1) Kdy se papilární linie vyvíjejí? 

Vývoj jistých změn na povrchu kůže můžeme sledovat od 5. týdne ontogenetického vývoje, ve druhé 

polovině fetálního vývoje má kůže charakteristický povrchový reliéf. 

Poznámka: Po vytvoření (zhruba od 14. týdne prenatálního života) se většina znaků dermatoglyfů 

(průběh linií, typ vzoru, minucie…) téměř nemění. V průběhu života se však mění velikost 

dermatoglyfů, přibývají vmezeřené linie, mizí přerušované linie, přibývají poškození.  

 

2) K čemu papilární linie slouží? 

Tak tato otázka ještě pořád čeká na definitivní odpověď. Podle větší části vědců je účel papilárních 
linií takový, že nám usnadňují držení hladkých předmětů díky zvýšení tření. Jiní vědci se přiklánějí 
k vysvětlení, že papilární linie zvyšují citlivost hmatu. Někteří vědci jsou ochotni ke kompromisu a 
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přiznávají papilárním liniím obě funkce. 

K zamyšlení: Dotyk nebo hmat? 

Linie podobné těm, které máme na dlaňové straně ruky, plosce nohy a konečcích prstů bychom našli 
například  u vačice, u chápanů zespoda na konci ocasu, ale i u ostatních primátů na rukou a nohou 

Zatím také není úplně jasný význam linií na prstech makaků. Tyto opice mají papilární linie 
uspořádány rovnoběžné s osou prstu. Může z toho vyplývat, že oválné papilární linie člověka 
představují evoluční inovaci pro dokonalejší hmat. Nelze však vyloučit ani to, že makaci mají v prstech 
stejný cit jako lidé, protože hmatají nějakým jiným způsobem. 

Podle jiné hypotézy papilární linie zvyšují citlivost hmatu. Francouzští vědci vedení Alexis Prevostovou 
a Georgesem Debrégeasem pokryli citlivý senzor uměle vytvořeným otiskem lidského prstu. Materiál 
měl mechanické vlastnosti lidské pokožky. Vědci přejížděli umělou špičkou prstu přes různé materiály 
a měřili vznikající vibrace. Pro srovnání podrobili stejné zkoušce i senzor s hladkým povrchem bez 
uměle vytvořených papilárních linií. Ukázalo se, že senzor vybavený umělým otiskem zaznamenal až 
stokrát silnější vibrace než senzor s hladkým povrchem. Příroda během evoluce mohla člověku zvýšit 
citlivost hmatu dvěma zcela odlišnými způsoby. (1) Dokonalejším zpracování nervového signálu 
přicházejícího z hmatových tělísek do mozku, nebo (2) mohl být zajištěn zesílený signál, na což 
poukazuje pokus s různými povrchy. Navíc vědci poukazují, že oválný tvar papilárních linií zajišťuje 
stále stejnou citlivost bez ohledu na směr, jakým po povrchu zkoumaného předmětu pohybujeme. 
Výsledky studie uveřejnil časopis Science v lednu 2009. 

 

3) Jakým způsobem se výskyt linií využívá v běžném životě? 

Vysvětlete žákům, čím se daktyloskopie zabývá. Daktyloskopie (též dermatoglyfika) je nauka o 

kožních papilárních liniích na prstech, dlaních a ploskách nohou. Průběh těchto linií je pro jedince 

charakteristický a do jisté míry dědičný. Tato jedinečnost je v kriminalistice využívána pro identifikaci 

osob živých či mrtvých podle nalezených stop, identifikaci osob, kteří nechtějí nebo nemohou 

prokázat svoji totožnost, odlišení stop člověka a lidoopů. 

Tato metoda se opírá o tři zákonitosti, které zatím nebyly vyvráceny. (1) Na světě neexistují dva 
jedinci, kteří mají absolutně shodné obrazce papilárních linií,  (2) obrazce papilárních linií jsou po celý 
život relativně neměnné a (3) obrazce papilárních linií jsou trvale neodstranitelné, pokud není 
odstraněna zárodečná vrstva pokožky.  

Šířka papilárních linií se u člověka pohybuje od 0,2 mm do 0,7 mm a jejich výška od 0,1 mm do 0,4 

mm. Obrazce papilárních linií jsou jemnější u dětí, a u žen a mužů, kteří manuálně nepracují, hrubší 

linie lze nalézt u manuálně pracujících osob.  

Největšího rozmachu zažívala identifikace osob podle otisků v 70. a 80. letech minulého století. I když 

se některé aplikace daktyloskopie dodnes stále využívají a snímání otisků je běžnou součástí ohledání 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Papil%C3%A1rn%C3%AD_linie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prst
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dla%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Noha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kriminalistika
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místa činu, primární význam e vyšetřování získaly molekulární metody (rozbor genetického a 

bílkovinného materiálu). 

 

4) Je zájem o identifikaci osob spojen jen se současnými zabezpečovacími zařízeními nebo 

vyšetřováním zločinu? 

Nikoli, první pojednání o otiscích prstů známe z Číny z konce 1. tisíciletí našeho letopočtu. Otisk prstu, 

jako prostředek k zjišťování totožnosti osob, byl využíván při obchodních záležitostech a při 

stvrzování dokumentu, ve kterém manžel uvádí důvody k rozvodu. Za prvního Evropana a průkopníka 

daktyloskopie je označován širokou veřejností český přírodovědec Jan Evangelista Purkyně (1787 - 

1869). Prvenství mu však nelze přiřknout. Vědecké základy moderní klasifikace obrazců papilárních 

linií pro kriminalistické účely stanovil o něco dříve Francois Galton (1822-1911). Svým dílem Finger 

Prints přivedl daktyloskopii k praktickému uplatnění u anglické policie, která v té době měla doplnit 

bertillonáž (antropometrická metoda identifikace recidivistů). 

Ve dvacátých letech 20. století si daktyloskopie vydobyla všeobecného uznání ve světě a znalecký 

posudek z tohoto oboru se stal plnohodnotným soudním důkazem. Objevily se však pokusy zlomit její 

důkazní sílu. Jeden případ se stal i v Československu a je znám z filmového zpracování (televizní seriál 

Hříšní lidé města pražského, režisér Jiří Sequens st., námět Jiří Marek). 

 

5) Jsou otisky opravdu stoprocentně spolehlivé? 

Otisky ano, hodnotitelé nikoli. V roce 2004 se právník Brandon Mayfield z amerického Portlandu se 

ocitl za mřížemi jako obviněný. Obviněn byl z účasti na bombovém atentátu na vlaky v Madridu z 11. 

března 2004. Důkazy se zdály nezpochybnitelné, na místě činu se našly Mayfieldovy otisky prstů. 

Potvrdil to vyšetřovatel FBI a jeho verdikt potvrdil i nezávislý hodnotitel. Naštěstí pro Mayfielda se 

jeden ze španělských kriminalistů s výrokem amerických kolegů neztotožnil a našel v databázích 

člověka, kterému bylo spáchání zločinu později prokázáno. Těžko můžeme posoudit, zda se při 

vyhodnocování nespletli i Španělé. Nicméně americká FBI uznala chyby při identifikaci pachatele 

podle otisků prstů a po zhruba dvou týdnech s omluvou propustila Brandona Mayfielda z vězení. 

Americký kriminolog Simon Cole z University of California v Irvinu k tomuto uvádí, že při 

vyhodnocování otisků prstů dochází k záměnám s četností 0,8 %, což není málo. 

 

6) Vyzvěte studenty, aby navrhli způsob, kterým lze otisky prstů získat. Prodiskutujte výhody a 

nevýhody navrhovaných řešení. 

Výsledek snímání otisků prstů je v určité míře záležitost cviku a zručnosti. Žáci pracují ve dvojicích. 

Kůže rukou snímané osoby je suchá a čistá. Na stůl si připravíme papíry, kusy bezbarvé lepenky, tuhy, 
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nůžky. Materiál, který budeme přenášet na prsty, připravíme tak, že na papír nastrouháme náplně 

tužek (například ostrou hranou nůžek tuhu do „verzatilky“), materiál rozetřeme a valivým pohybem 

jej otiskujeme na bříško distálního článku prstu a část bříška středního článku prstu. Osoba 

provádějící otiskování vede a tlačí na prst otiskovaného. Stejným (valivým) způsobem přeneseme 

materiál na lepivou stranu lepenky. Materiál na lepence dobře ulpí a lepenku pak můžeme i 

s naneseným materiálem snadno nalepit (zafixovat) na připravený pracovní list.  

Postupujeme od palce k malíku, z jedné strany prstu (palec z ulnární strany na radiální, ostatní prsty 

z radiální na ulnární stranu). Výběrem rozetřené tuhy a lepenky se vyvarujeme nejčastějších 

komplikací spojených se snímáním otisků, kterými jsou nadbytek nebo nedostatek barvy, rozmazání 

při valení prstů, rozpití linií kvůli špatným vlastnostem materiálu) apod. Pokud bychom chtěli se žáky 

snímat dlaň i s prsty, valivým pohybem klademe ruku s naneseným materiálem od zápěstí ke 

konečkům prstů na širokou bezbarvou lepenku (například několik pruhů lepenky slepených 

dohromady) položenou na široké lahvi nebo válci. 

 

7) Využívají kriminalisté při vyšetřování i otisky jiných částí těla? 

Rozhodně ano. Kromě otisků nohy (pokud lze rozlišit, i zde se sledují papilární linie) se vyskytují i 

policejní databáze otisků uší. Tyto otisky jsou na místech činu snímány na dveřích nebo zárubních 

dveří, to když pachatel naslouchá… 

 

8) Vyzvěte žáky k vytvoření jejich vlastní metody vyhodnocování. 

Jak se otisky hodnotí?  Hodnocení otisků je založeno na počítání linií, měření délek a úhlů. Vycházíme 

z topologie, což je matematická disciplína, která studuje kvalitativní vlastnosti geometrických struktur 

(hledáme přerušení linií – potní žlázy, propojení linií). Základním landmarkem je triradius a místo 

středu otáčení, všechny přítomné na otisku hledáme. Dále hledáme ulnární smyčky (těch bývá 

nejvíce) a víry, obloučků a radiálních smyček bývá nejméně. Dále můžeme hodnotit minucie (více u 

mužů), přerušované linie (více u dětí, zejména u chlapců), vmezeřené linie (vytvářejí se v průběhu 

života, častěji u mužů), bílé linie a sekundární flexní rýhy. 

Stanovení můžeme rozšířit. Můžeme například počítat počet linií na hraně rovnostranného 

trojúhelníka o velikosti 1 cm, který se svým vrcholem dotýká jádra vzoru (metoda Loesch, Pentose). 

Tato metody slouží pro stanovení hustoty linií, prakticky vyjadřuje tloušťku lišt.   

Otisk malíku bývá pro vyhodnocování nejjednodušší, nejvariabilnějším prstem je ukazovák. Na 

prstech pravé ruky bývají tlustší lišty.  
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9) Jaké další metody snímání otisků se používají? 

Je to například použití speciálního daktyloskopického prášku (například súdánská čerň ve formě 

roztoku, prášek s obchodním názvem Hi-Intensity, zinkový prášek Zinc-Print I  a další), který dobře 

ulpívá na lepivé hmotě otisků prstů, která obsahuje zejména lipidy, bílkoviny a vodu. Ve spolupráci 

s rentgenovým šetřením se používá velmi jemný olověný prášek, ale jedná se o metodu časově a 

organizačně náročnou.  

K přenesení otisků kriminalisté na místě činu se využívají přenos na skleněnou desku, 

polyethylentereftalátovou fólii (PET), fotografický papír. Z chemických metod se na přenos využívají 

páry jódu s následným přenosem na stříbrnou fólii, dále je popisováno využití tetraoxidu ruthenia a 

kyanoakrylátových par, popřípadě také použití ninhydrinu (důkaz přítomnosti bílkovin, 

mezipředmětový vztah s chemií). V současnosti je možno sejmout dokonce i  otisk prstu, který 

zanechal na nábojnici pachatel, když zbraň nabíjel. 

Celosvětově mají kriminalisté několik databází otisků, v současnosti jsou v České republice otisky 

vkládány do databáze systému AFIS. 

Možné modifikace úlohy: 

 Přizpůsobení pracovního listu schopnostem studentů, například vypuštěním ověřování vlastní 

navržené metody.  

Použitá literatura a obrazový materiál 

Fetter V., Prokopec M., Suchý J., Titlbachová S., 1967: Antropologie. Praha: Akademia, 525 s. 

Fürbach M., 2003 [online]: Možnosti detekce latentních daktyloskopických stop z lidské kůže. 

Kriminalistika, 36 (3). [cit. 10.9.2012] Dostupné z : 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/martin.html> 

Riegrová J., Přidalová M., Ulbrichová M., 2006: Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a 

sportu. Olomouc: Hanex, 262 s. 

http://www.kriminalistika.eu 

http://www.muzeumpolicie.cz/ 

http://www.osel.cz/ 

http://cs.wikipedia.org 

Autorství a kontakt na autora 

Zpracovala Martina Hrušková na základě uvedené literatury. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/martin.html
http://www.kriminalistika.eu/
http://www.muzeumpolicie.cz/
http://www.osel.cz/
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Pracovní list 

Pomůcky: Do dvojice bílé papíry, bezbarvá lepenka, tuhy a nůžky. 

 

Pracovní postup: 

Na stůl si připravíme papíry, kusy lepenky, tuhy, nůžky. Materiál, který budeme přenášet na prsty, 

připravíme tak, že na papír nastrouháme náplně tužek (například ostrou hranou nůžek tuhu do 

„verzatilky“), materiál rozetřeme a valivým pohybem jej otiskujeme na bříško distálního článku prstu 

a část bříška středního článku prstu. Osoba provádějící otiskování vede a tlačí na prst otiskovaného. 

Stejným (valivým) způsobem přeneseme materiál na lepivou stranu lepenky. Postupujeme od palce 

k malíku, z jedné strany prstu (palec z ulnární strany na radiální, ostatní prsty z radiální na ulnární 

stranu). Materiál na lepence dobře ulpí, a lepenku pak můžeme i s naneseným materiálem snadno 

nalepit (zafixovat) na připravený pracovní list.  

 

 

 

Shromážděte výsledky hodnocení vlastních otisků. Získané údaje použijte pro vyhodnocení souboru 

vaší skupiny. Prezentujte počet a procentické zastoupení (popř. další charakteristiky) vzorů třídy na 

samostatném listě v tabelární i grafické podobě. Který typ vzoru je nejvíce zastoupen? Liší se 

zastoupení u dívek a chlapců? Vyvoďte závěry. 

 

 

 

Navrhněte a zaznamenejte do pracovního listu vlastní metodu vyhodnocování otisků prstů 

dohodnutou se spolužáky. Nezapomeňte, že postup má být výstižný, přesný, kdykoli opakovatelný, 

následné hodnocení jednoznačné. 
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Alternativa: Na otiscích vyhledejte následující vzory. 

 

 


