
1. Resumé 
 

Identifikace mrtvol a kostrových nálezů 

Tématem mé diplomové práce je identifikace mrtvol a kostrových nálezů. V této práci 

jsem popsala metody, které jsou v současné době využívány pro individuální identifikaci 

osob, ale také jsem věnovala pozornost metodám, které byly jejich předchůdkyněmi, a které 

již v současné kriminalistice využívány nejsou. V každé z kapitol této práce jsem popsala 

různé identifikační metody. K některým z nich jsem připojila krátké případy z praxe pro 

ilustraci práce kriminalistů, která probíhá po nálezu mrtvoly nebo kostry. 

 V úvodní části mé práce jsem připojila slovník pojmů, který vysvětlí některé odborné 

či komplikované výrazy. Některé ze zde popsaných metod jsou také využívány v  dalších 

oblastech, jako je občanské právo, zabezpečovací systémy, archeologie atd., ale tato práce je 

zaměřená na jejich využití v kriminalistické praxi při vyšetřování trestných činů.  

V současné době je jedna z nejrychleji se rozvíjejících identifikačních metod 

s nejširším spektrem využití metoda analýzy DNA, proto jsem rozhodla věnovat značnou část 

mé práce právě této metodě. Popsala jsem její historický vývoj, praktické využití 

v kriminalistické praxi a nastínila, jak expertiza probíhá v laboratořích v České republice. 

Pozornost jsem také věnovala přístrojům a metodám, které jsou používány pro izolaci a 

následné určení profilu DNA ze vzorků, které poskytne Policie České republiky. V této 

kapitole jsem popsala hlavní principy, které jsou dodržovány při práci se vzorky DNA, aby 

nemohlo dojít k jejich kontaminaci či degradaci. Jednu z podkapitol jsem také věnovala 

oblasti databázových systémů, kde jsem popsala jejich historických vývoj a současné využití 

v České republice. 

 Pro komplexnost tématu jsem připojila současnou právní úpravu této oblasti (Národní 

databáze DNA, odběr vzorků) a nastínila jsem možný právní vývoj de lege ferenda. Tuto 

kapitolu jsem doplnila případem z praxe, konkrétně případem, kdy byla metoda analýzy DNA 

použita v České republice poprvé jako důkazní prostředek uznaný soudem. Pro úplnost jsem 

připojila kapitoly zabývající se soudní pitvou, posmrtnými změnami a určováním doby smrti, 

které s tématem této práce úzce souvisí. 

Forenzní biologií se zabývám v páté kapitole. Tato věda je pro kriminalistickou praxi 

obrovským přínosem, protože umožňuje zkoumání a následné vyhodnocování biologických 

stop (zejména lidského původu).   



V deváté kapitole se zabývám forenzní antropologií. Tato věda, jak z mé práce 

vyplývá, je pro kriminalisty obrovským přínosem, protože napomáhá při identifikaci 

kostrových nálezů.  

Práce je zakončena kapitolou, která je celá věnována případům z policejní praxe. 

Chtěla jsem popsat celý identifikační proces, který probíhá po nálezu neznámé mrtvoly.  



 


