
Abstrakt 

Záměrem  této  diplomové  práce  je komplexně  zanalyzovat  a popsat  jednu  z nejstarších 

metod  individuální  identifikace  osob,  jež má původ  již ve starověkých  civilizacích  a spočívá 

v určení totožnosti člověka na základě unikátních kreseb jeho papilárního terénu. Na daktyloskopii 

bude nahlíženo především z kriminalistické perspektivy, byť se text zabývá rovněž jejím rozšířením 

a využitím  v dalších  oblastech  lidské  činnosti.  To je také  současným  trendem,  jehož  tendence 

lze předpokládat i do budoucna. Práce je členěna do tří základních kapitol – historie, současnost, 

budoucnost,  ve kterých bude postupně shrnuta celá  problematika této etablované forenzní  vědy. 

Text je s ohledem na praktické využití doplněn o obrázky a fotografie.

První  část  práce  se věnuje  historii  daktyloskopie  a to již od objevení  papilárních  linií 

dávnými  kulturami,  až po postupné  zavedení  vědeckého  přístupu  do této  disciplíny, 

ať už z fyziologického či později rovněž z kriminalistického hlediska. Text se zaměřuje především 

na významné osobnosti, jež pomohli daktyloskopii se rozvinout a zavést ji do praxe. Závěrem této 

části je představeno také historické pozadí a vývoj nauky o papilárních liniích v tuzemsku.

Ve druhé  kapitole,  jež je nejobsáhlejší  částí  práce,  se klade  důraz  nejdříve  na teoretické 

vymezení daktyloskopie, ale i na oblast daktyloskopických stop, konkrétně na jejich druhy, vznik, 

zviditelnění a zajištění. Neopomíjeným tématem je rovněž daktyloskopování živých osob i mrtvol, 

jakož  i vyhodnocování  a evidence  otisků  prstů.  V této  části  se často  využívají  poznatky,  které 

autorka práce nabyla prostřednictvím osobních rozhovorů s odborníky.

Třetí  kapitola  se orientuje  na predikování  budoucnosti  oboru  daktyloskopie,  kterou 

lze spatřovat nejenom v technologických inovacích, ale rovněž v postupném rozšiřováním využití 

identifikačního  potenciálu  otisků  prstů  do dalších  oblastí  lidského  života,  které  souvisí 

s narůstajícím trendem užívání biometrických údajů.  Tato skutečnost  vyžaduje nové technologie 

pro zabezpečení těchto systémů, jakož i novou právní úpravu. Velmi podstatným tématem je však 

také přehodnocení přístupu hodnocení otisků prstů znalci a možným zavedením vědeckého přístupu 

do této činnosti.


