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Abstrakt 

 

Kriminalistika je vědní obor zabývající se ochranou občanů a státu před 

protiprávním jednáním. K odhalování trestné činnosti využívá kriminalistika především 

biologických resp. genetických metod. Základním stavebním kamenem těchto metod 

jsou kriminalistické stopy zajišťované kriminalistickými experty na místě činu. 

V současnosti patří mezi nejvýznamnější kriminalistické podobory oblast forenzní 

genetiky. Kriminalistická genetika využívá k identifikaci osob analýzu DNA. Mezi 

základní cíle této diplomové práce patří popis a význam biologických, antropologických 

a genetických metod v kriminalistice, odlišné způsoby kriminalistické identifikace, 

dělení a zajišťování kriminalistických stop, charakteristika a průběh forenzní analýzy 

DNA a s ní související DNA profilování. 

 

Klíčová slova 
 

Kriminalistika, kriminalistické metody, kriminalistická identifikace, kriminalistická 

stopa, kriminalistická biologie, antropologie a genetika, informační systémy, forenzní 

analýza DNA, DNA profil.  



 

 

Abstract 
 

Criminology is a science dealing with the protection of citizens and state from 

infringement. Criminology uses mostly biological or genetic methods for crime 

detection. Forensic traces which are collected by forensic experts on the scene are the 

key items of those methods. Forensic genetics is among the most important forensic 

subdisciplines. Forensic genetics uses DNA analysis for identification. The main aims 

of this study are description and importance of biological, anthropological and genetic 

methods in criminology, different ways of forensic identification, division and 

collection of forensic traces, characterization and course of forensic DNA analysis and 

DNA profiling. 
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Criminology, forensic methods, forensic identification, forensic trace, forensic biology, 

anthropology and genetics, information systems, forensic DNA analysis, DNA profile. 
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Úvod 
 

 

Kriminalistika patří v současnosti k nejdůležitějším vědním oborům snažícím se 

odhalovat trestnou činnost. Je to věda interdisciplinární, spolupracující s celou řadou 

dalších vědních disciplín. Téma práce „Využití biologických metod v kriminalistice“ 

jsem zvolila vzhledem ke své budoucí profesní dráze. Ráda bych se věnovala forenzní 

vědě v co největším možném rozsahu, ať už přímo ve forenzní laboratoři Policie ČR či 

jako přednášející na vysokých školách. Domnívám se, že kriminalistika je vědou pro 

lidstvo existenčně potřebnou. Pro naše nemorální jednání poskytuje jakýsi varovný 

brzdný systém. Je ve své podstatě zdviženým prstem odpovědnosti za naše činy. 

 

 Diplomová práce je rozdělena do 13 kapitol, z nichž 10. kapitola je výzkumnou 

částí této práce. V jednotlivých kapitolách se snažím nejprve přiblížit kriminalistickou 

vědu jako takovou a dále pak rozvíjím jednotlivé podobory spolu s odpovídajícími 

metodami. Závěr práce je věnován kriminalistické technice, kriminalistické genetice a 

analýze DNA. 

 

Diplomová práce má za úkol přiblížit využívání biologických resp. genetických 

metod v kriminalistice. Cílem této práce bylo představit kriminalistiku v moderním a 

technologicky vyspělém světle. Snahou bylo i přiblížit existující internacionální 

propojení kriminalistických metod a informačních systémů. Kladu si za úkol názorně 

poukázat na to, jak je kriminalistická biologie a genetika složitou, avšak nezbytnou 

součástí současné kriminalistické vědy. Mou snahou bude přiblížit denní chléb 

kriminalistických expertů a život v genetické laboratoři. Je zřejmé, že nebýt natolik 

technologicky vyspělých a neustále se rozvíjejících metod, zůstaly by některé případy 

dodnes neobjasněny. Neprofesionální práce by v této oblasti kriminalistické praxe 

mohla vést až k odsouzení nevinných lidí.   
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1  Kriminalistika 
 

Úvodní kapitola diplomové práce je věnována historii, pojmu, předmětu a 

systému kriminalistické vědy. 

 

1.1  Historie kriminalistiky 
 

1.1.1  Vznik a vývoj kriminalistiky 
 

V počátcích svého historického vývoje nebyla kriminalistika chápána jako vědní 

disciplína, nýbrž byla pokládána spíše za umění úspěšného boje se zločinem.       

Později byla označována za pomocnou vědu trestního práva. Teprve od druhé poloviny 

19. století je považována za samostatnou vědní disciplínu. Za zakladatele moderní 

kriminalistiky je považován rakouský profesor Hans Gross, který zavedl výuku 

kriminalistiky na vysokých školách a ve Štýrském Hradci založil první kriminalistický 

ústav na světě. Kriminalistika vznikla jako prostředek boje s kriminalitou. Její 

samostatnost je dána především specifickým předmětem jejího zkoumání, jímž se 

nezabývá žádná jiná vědní disciplína. Kriminalistika má silně interdisciplinární povahu, 

jsou v ní zastoupeny jak prvky společenskovědní, tak přírodovědné i technické 

(Vichlenda, 2003). 

 

Pro úspěšné odhalování trestné činnosti byl vznik a následný vývoj 

kriminalistiky nezbytností. Tvoří základ veškerého kriminalistického vědění. Kvalita 

kriminalistického zkoumání se s rozvojem nových technologií neustále zvyšuje. 

S příchodem počítačové technologie byl zaznamenán přímo raketový vzestup tohoto 

vědní oboru. Téměř všechny klasické obory kriminalistiky vznikají do roku 1939. 

Z hlediska světové kriminalistiky se v této době vytváří dvě odlišné koncepce 

kriminalistického pojetí, a to pojetí angloamerické a středoevropské. Angloamerické 

pojetí chápe kriminalistiku jako kriminalistickou techniku, zatímco v některých 

evropských zemích je kriminalistika pojímána jako právní věda. V České republice je 

kriminalistika chápána jako obor sestávající se ze tří základních složek, a to 

kriminalistické techniky, taktiky a metodiky.  
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Dějiny kriminalistiky v naší zemi můžeme dle publikace Strause a Vavery 

(2005) rozdělit na 5 základních období: 

 

1. Kriminalistika do roku 1918 

2. Kriminalistika od roku 1918 do roku 1939 

3. Kriminalistika od roku 1939 do roku 1945 

4. Kriminalistika od roku 1945 do roku 1991 

5. Kriminalistika od roku 1991 až po současnost 

 

1.1.2  Osobnosti kriminalistiky 
 

V této kapitole se zaměřím na 3 nejznámější zahraniční osobnosti kriminalistiky 

a následně na 4 významné osobnosti českého kriminalistického oboru. 

 

Za zakladatele vědecké kriminalistiky je považován rakouský profesor a 

vyšetřující soudce Hans Gross (1847-1915). Hans Gross (Obr. 1) založil první katedru 

kriminalistiky. Sepsal významné dílo: Příručka pro vyšetřující soudce. Roku 1899 

založil a vydával kriminalistický časopis s názvem Archiv pro kriminální antropologii a 

kriminalistiku. 

 

 

Obr. 1 Fotografie Hanse Grosse 
 

Zdroj: http://1.bp.blogspot.com/_T6ICdsGaJd0/SxLfqeXDhvI/AAAAAAAAAc8/hCkK

Kdq2I-8/s1600/grossfoto.jpg 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_T6ICdsGaJd0/SxLfqeXDhvI/AAAAAAAAAc8/hCkKKdq2I-8/s1600/grossfoto.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_T6ICdsGaJd0/SxLfqeXDhvI/AAAAAAAAAc8/hCkKKdq2I-8/s1600/grossfoto.jpg
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Další významnou osobností, která se zasloužila objevem a založením 

daktyloskopie, byl Angličan Francis Galton (1858-1911). V roce 1880 zveřejnil 

v časopise Nature článek o základních vědeckých poznatcích daktyloskopie. Díky němu 

se daktyloskopie stává roku 1892 jednou ze základních identifikačních metod. 

 

Jako poslední zahraniční osobnost kriminalistiky uvádím francouzského 

kriminalistu Alphonse Bertillona (1853–1914). Bývá spojován s oborem 

kriminalistické antropologie, ve které ve své době zavádí kartotéku antropometrických 

dat sloužících pro identifikaci osob. Tato metoda byla objevena roku 1879 a 

pojmenována po svém autorovi jako tzv. bertillonáž. Bertillonáž umožňuje identifikaci 

osob podle popisu, rekonstrukce podoby a také podle paměťových stop. 

 

Za prvního významného českého kriminalistu je považován František 

Protivenský (1865-1927). František Protivenský zakládá v Praze roku 1902 první 

daktyloskopickou registraci, která patří mezi nejstarší v Evropě. Jeho nejznámějším 

dílem je spis Nauka o daktyloskopii a popisování osob. 

 

Ladislav Havlíček (Obr. 2) je jednou z nejvýznamnějších postav 

československé kriminalistiky. Je považován za zakladatele mechanoskopie. Mezi jeho 

kriminalistická díla patří např. Mechanoskopie stopy a znaky po řemeslných nástrojích. 

 

 

Obr. 2 Fotografie Ladislava Havlíčka 
 

Zdroj: http://www.krimi-servis.cz/wp-content/uploads/2008/08/havlicek_1_200.jpg 

 

http://www.krimi-servis.cz/wp-content/uploads/2008/08/havlicek_1_200.jpg
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Bohuslav Němec byl průkopníkem moderní kriminalistické vědy. Jeho díla byla 

zaměřena převážně na kriminalistickou metodu otisků prstů tzv. daktyloskopii. Je 

autorem řady kriminalistických skript určených pro studijní účely kriminalistických 

disciplín. Napsal např. Kriminalistickou příručku či Nástin kriminalistiky (Straus, 

Vavera, 2005). 

 

Za rozvoj československé kriminalistické vědy v druhé polovině 20. století se 

zasloužil Jan Pješčak. Je autorem mnoha kriminalistických děl zaměřených na obecnou 

kriminalistiku jako např. Úvod do kriminalistiky či Socialistická kriminalistika. 

 

1.2  Pojem kriminalistiky 
 

Za počátek vzniku kriminalistiky je považován konec 19. století. Kriminalistika 

bývá definována jako samostatný vědní obor, který zkoumá a objasňuje zákonitosti 

vzniku, zániku, vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání kriminalistických stop, 

jiných soudních důkazů a kriminalisticky významných skutečností a vypracovává podle 

potřeb trestního zákona a trestního řádu metody, postupy, prostředky a operace v zájmu 

úspěšného odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti (Straus et al., 2006b). 

Kriminalistika využívá různorodých metod z velkého množství jiných vědních oborů. 

Tyto metody poté aplikuje na svůj vlastní předmět zkoumání. Jedním z těchto vědních 

oborů je i biologie. Kriminalistickou vědu lze tedy nazvat i interdisciplinárním vědním 

oborem, který využívá prvků z různých technických a přírodních věd. 

 

Kriminalistika bývá v současnosti definována také jako samostatný vědní obor 

sloužící ochraně občanů a státu před trestnými činy tím, že objasňuje zákonitosti 

vzniku, trvání a zániku stop a zákonitosti vyhledávání, shromažďování a zkoumání stop 

a tím, že vypracovává podle potřeb trestního zákona a trestního řádu metody, postupy, 

prostředky a operace zájmu úspěšného odhalování, vyšetřování a předcházení trestné 

činnosti (Musil et al., 2004). 
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1.3  Předmět kriminalistiky 
 

Předmět kriminalistiky můžeme umístit do oblasti tzv. negativních 

společenských jevů a tím je zločinnost. Mezi specifické předměty kriminalistiky se řadí 

(Straus et al., 2006b): 

 

1. příčiny, podmínky a okolnosti umožňující spáchání trestných činů a 

vzniku jiných společensky škodlivých událostí 

2. trestné činy a jiné společensky škodlivé události i jejich následky 

3. pachatele trestných činů a jejich oběti 

4. činnost pachatelů trestných činů 

5. činnost pracovníků policie, státních zastupitelství a soudů 

6. činnost znalců a znaleckých institucí 

 

Vichlenda (2003) ve své publikaci uvádí, že předmětem kriminalistiky jsou tyto 

dva body: 

 

a) zákonitosti vzniku, trvání a zániku stop a jiných kriminalisticky relevantních 

informací o spáchaných trestných činech, 

 

b) zákonitosti vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání stop a jiných 

kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestných činech. 

 

Hlavním cílem kriminalistiky je dle mého názoru nalézt, zajistit, uchovat a 

zkoumat důkazy, které slouží k objasnění trestné činnosti. 

 

1.4  Systém kriminalistiky 
 

Uspořádat kriminalistickou materii, která je značně rozsáhlá a nehomogenní, do 

jednotného a vnitřně strukturovaného systému se jeví jako dosti nesnadná záležitost. 

Proto můžeme v literatuře nalézt mnoho rozdílných systemizací (Musil et al., 2004). 

Každý vědní obor má svůj specifický systém a každý systém má vhodné kritérium. Ani 

kriminalistika není výjimkou. Kritériem systematizace kriminalistické vědy je charakter 
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zkoumaných objektů. Dle tohoto kritéria se kriminalistická věda rozděluje do tří pilířů 

(Straus et al., 2006b): 

 

1. Obecně teoretické otázky kriminalistické vědy a praxe - První skupina 

zahrnuje širokou oblast kriminalistické vědy jako např.: předmět, systém, místo, 

dějiny a metodologii.  

 

2. Metody procesu poznání trestných činů a jiných kriminalisticky 

relevantních událostí - Do druhé skupiny řadíme především tyto objekty 

zkoumání - jednotlivé metody kriminalistické praxe a metody kriminalisticko-

technické a expertizní činnosti. 

 

3. Metodika procesu poznání jednotlivých druhů trestních činů - Poslední třetí 

skupina zahrnuje vyšetřovací situace, stopy a podněty k objasňování. 

 

V kriminalistické praxi můžeme kriminalistiku dělit na 3 základní části – 

kriminalistickou techniku, kriminalistickou taktiku a kriminalistickou metodiku. 

Kriminalistická technika má za úkol vyhledávání, zajišťování a zpracovávání 

dokumentace materiálních stop. Kriminalistická taktika zahrnuje postupy a metody 

sloužící k získávání informací z paměťových stop. Je neoddělitelnou součástí současné 

kriminalistiky.  

 

Kriminalistická metodika zahrnuje metody vyšetřování jednotlivých trestných 

činů. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů zkoumá především 

zákonitosti vzniku stop určitého druhu trestného činu, na jehož základě modifikuje 

obecné kriminalistické metody tak, aby vyhovovaly podmínkám odhalování, 

vyšetřování a prevence jednotlivých typů trestné činnosti. (Musil et al., 2004). 

K vysvětlení pojmu kriminalistické metodiky vyšetřování použiji i definici od Jana 

Musila (2004, s 6.): „Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů je 

systémem tvrzení o kriminalistických charakteristikách jednotlivých druhů trestných 

činů, o jejich stopách a o vyšetřovacích situacích vytvářejících se při jejich vyšetřování 

a systémem metod, doporučovaných pro odhalování, vyšetřování a kriminalistickou 
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prevenci trestných činů určitého druhu.“ Pod termínem „metodika vyšetřování“ se v 

obecné rovině rozumí souhrn tří druhů činností:  

 

1. odhalování trestných činů,  

2. vyšetřování trestných činů a  

3. kriminalistické prevence (realizované především mimoprávními prostředky). 

 

Co se týče možností kriminalistické prevence, odvíjejí se od daného druhu 

trestného činu, u některé trestné činnosti je tato možnost téměř nulová (Porada et al., 

2007). Pokud tedy používáme termín metodiky vyšetřování, rozumíme tím zvláštní část 

kriminalistické vědy. Každý druh metodiky je tedy určen pro odhalování a vyšetřování 

konkrétního typu trestných činů (Straus et al., 2006a). 

 

1.5  Funkce kriminalistiky 
 

Pod pojmem trestného činu si můžeme představit jakési společenské zlo, které 

poškozuje lidské zdraví, hodnoty a život jako takový. Kriminalita má vliv na kvalitu 

lidského žití a u lidí vyvolává pocit strachu a nejistoty.  

 

Kriminalistika je vědou sloužící společnosti jako prostředek v boji proti 

kriminalitě. Předpoklad tohoto boje vidíme ve správném poznání trestných činů, které 

již byly spáchány. Její snahou je neustále zdokonalovat své metody, aby co 

nejefektivněji objasňovaly trestnou činnost a co nejvíce napomáhaly orgánům činným 

v trestním řízení. Tuto funkci potlačení a potrestání můžeme označit pojmem represivní 

funkce. V širším slova smyslu ochraňuje kriminalistika občany před neoprávněným 

obviněním a stíháním za spáchání trestného činu. Vznik kriminalistiky i zmírnil průběh 

trestního procesu a nastolil jakýsi řád, proto je často spolu s pojmem kriminalistiky 

uváděna funkce humanizační. V neposlední řadě nesmíme opomenout funkci 

preventivní, která mnoho pachatelů od trestné činnosti odrazuje a dále pak funkci 

objasňování sociálně patologických jevů. 
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2  Metody kriminalistiky 
 

Kapitola metod kriminalistiky je zaměřena zejména na kategorii metod 

kriminalistické praxe převzatých z vědního oboru biologie. Stejně jako všechny ostatní 

vědy i kriminalistika užívá k řešení svých úloh určité metody poznání. Metodou 

chápeme jakýsi systém úkonů a postupů vedoucích k dosažení žádoucího cíle. Pokud 

hovoříme o metodách kriminalistiky, je nutno rozlišovat mezi dvěma základními 

skupinami. První skupinu tvoří tzv. metody kriminalistické vědy a druhou skupinu 

utváří metody kriminalistické praxe. V této kapitole se budu pouze okrajově věnovat 

první skupině metod, avšak druhá skupina bude jakousi vstupní branou do oblasti mého 

výzkumu. 

 

2.1  Metody kriminalistické vědy 
 

Kriminalistická věda využívá opravdu širokou škálu metod. Příčinnou je 

poměrně značná různorodost zkoumaných objektů. Metody kriminalistické vědy se dělí 

do 3 skupin (Straus et al., 2006b): 

 

1. Obecné poznávací metody - Jedná se o zcela základní poznávací metody, které 

používáme ve všech oblastech vědeckého i praktického poznání. Mezi tyto metody 

řadíme např.: pozorování, popisování, srovnávání, indukci, dedukci, analýzu aj. 

 

2. Metody převzaté z jiných vědních oborů - Tato skupina představuje metody, které 

kriminalistická věda převzala z jiných vědních oborů. Kriminalistická věda tyto 

metody využívá, aniž by je pro své použití nějak upravovala. Jedná se o metody, 

jejichž charakter dosáhl jisté obecnosti a umožňuje tak kriminalistické vědě jejich 

aplikaci na její objekty zkoumání. Do této skupiny řadíme nejen metody biologické, 

ale i sociologické, fyzikální, chemické aj. 

 

3. Specifické metody kriminalistické vědy - Je zřejmé, že tato skupina zahrnuje 

metody používané výlučně v oblasti kriminalistické vědy. Kriminalistická věda je 

vytvořila pro účely svého zkoumání. Metody jsou tedy používány pouze v rámci 

kriminalistické vědy. Vichlenda (2003) jmenuje právě dvě specifické metody, a to: 
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a) Zevšeobecňování poznatků z policejní, vyšetřovací a soudní praxe 

 

Tato metoda spojuje kriminalistickou vědu s praxí. Úkolem není pouhý 

popis a komentování praxe, ale proniknutí do podstaty kriminalistické praktické 

činnosti cestou studia a generalizací výsledku. Teprve potom je veda schopna 

vypracovat kvalitativně nové a dokonalejší nástroje boje s kriminalitou. 

 

b) Tvůrčí přizpůsobování a přetváření poznatků a metod jiných věd 

 

Tato metoda umožnuje kriminalistice udržovat kontakt s rozvojem 

ostatních vědních disciplín. Kriminalistická veda sleduje rozvoj vědeckého 

poznání v přírodních, technických a společenských vědách a hledá vše, co by 

mohlo být využitelné pro potírání kriminality. Získané poznatky se snaží tvořivě 

transformovat a dodat jim novou kvalitu uzpůsobenou potřebám boje s 

kriminalitou. 

 

2.2  Metody kriminalistické praxe 
 

Máme-li rozlišit mezi metodami kriminalistické vědy a metodami 

kriminalistické praxe, je nutno uvést, že metody kriminalistické praxe spadají do zcela 

konkrétních systémů poznávacích postupů a operací. Tyto metody řeší konkrétní úlohy 

kriminalistické praxe v procesu poznání trestné činnosti. Stejně jako metody 

kriminalistické vědy i metody kriminalistické praxe se dělí do tří skupin (Straus et al., 

2006b): 

 

1. Obecné poznávací metody - Obecně platné poznávací metody nalézají 

uplatnění jak v kriminalistické praxi, tak i v kriminalistické vědě. Aplikace 

těchto metod v kriminalistické vědě vyžaduje často modifikaci vzhledem 

k povaze zkoumaných objektů. 

 

2. Převzaté poznávací metody - Množství těchto převzatých metod je obrovské. 

Nelze proto jejich výčet komplexně zpracovat. Uvádím zde pro příklad jen pár 
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z nich s důrazem na metody, které využíváme i v biologii. Patří mezi ně např.: 

elektroforéza, chromatografie, mikroskopie a fotospektrometrie. 

 

3. Specifické metody kriminalistické praxe - Do této skupiny řadíme metody, 

které kriminalistické praxi slouží k vyhledávání, zajišťování a zkoumání 

materiálních stop a jiných důkazů. Jedná se o nástroj sloužící vyšetřovatelům 

k odhalování trestné činnosti. V této skupině nalézáme metody jako např.: 

ohledání místa činu, rekognice, výslech aj. 

 

Vichlenda (2003) upřesňuje, že v kriminalistické praxi můžeme použít pouze ty 

metody, které splňují tato kritéria: 

 

1. neodporují platným právním normám, 

2. jsou založeny na vědeckém základě, 

3. jsou ověřeny kriminalistickou praxí, 

4. jsou uznány kriminalistickou praxí. 
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3  Kriminalistická stopa  
 

 Dle Strause (2012) je kriminalistická stopa základní kriminalistickou kategorií, 

která je v kriminalistice definována jednotně. Odvíjí se především od filozofické teorie 

vzájemného působení. Působí-li na sebe současně dva nebo více objektů, dochází 

k vzájemnému předávání informací o jednotlivých objektech navzájem. 

 

Jako kriminalistická stopa (Obr. 3) je definována změna v materiálním prostředí 

nebo ve vědomí člověka, která souvisí s vyšetřovanou událostí místně, příčinně a 

časově, obsahuje kriminalisticky nebo trestněprávně relevantní informaci, je zjistitelná, 

zajistitelná a informačně využitelná dostupnými vědeckotechnickými a 

trestněprocesními prostředky, metodami a postupy (Porada et al., 2001). 

 

„Jakákoli kriminalisticky relevantní událost probíhá vždy v reálném světě. Není 

proto možné, aby existovala kriminalisticky významná událost, během níž by si 

jednotlivé objekty vzájemně nepředávaly informace, které se ke každému z nich 

vztahují. Např. vystřelená nábojnice předá informace o sobě jednotlivým funkčním 

částem zbraně a současně přebírá informace o funkčních částech zbraně, ze které byla 

vystřelena. Právě proto, že stopy jako odraz určitého jednání na místě činu vznikají 

zákonitě, bez vědomí a vůle člověka, je dána možnost spáchaný trestný čin objasnit a 

usvědčit pachatele.“ (Vichlenda, 2003, s. 18) 

 

 

Obr. 3 Fotografie zajištěných kriminalistických stop na místě činu 
 

Zdroj: http://www.mendelmuseum.muni.cz/images/articles/dsc_5586.jpg 

 

http://www.mendelmuseum.muni.cz/images/articles/dsc_5586.jpg
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 Kriminalistické stopy dělíme do dvou skupin. Základním kritériem tohoto 

rozdělení stop je, jak tyto stopy vznikají: 

 

1. stopy paměťové 

2. stopy materiální 

 

3.1  Paměťové stopy 
 

 Tyto stopy vznikají v paměti člověka, a to zprostředkovaně pomocí smyslů. 

Bývají často označovány pojmem engramy. V kriminalistice mají největší uplatnění 

signály, které nám zprostředkovávají zrakové a sluchové receptory. Ostatní smyslové 

orgány se při vyšetřování v kriminalistice užívají v menší míře. Paměťových stop, které 

užívají čichových receptorů, se využívá spíše u zvířat v oboru zvaném kynologie. 

Služební kynologie používá policejních psů pro pachovou identifikaci osob (tzv. 

odorologie). Na paměťové stopy pohlíží kriminalistika jako na stopy výlučné. 

Paměťové stopy vznikají prostřednictvím lidských smyslů a jsou ovlivněny stavem 

mysli člověka, v jejíž paměti jsou stopy uchovány. Dalším bodem, který definuje jejich 

výlučnost, je nemožnost využívat paměťových stop opakovaně, jejich ztráta způsobená 

smrtí člověka či nedostupnost jejich obsahu. Vytváření paměťových stop má několik 

základních fází: 

 

1. tvorba paměťové stopy 

2. konsolidace (upevnění) paměťové stopy 

3. retence 

4. vybavení 

 

3.2  Materiální stopy 
 

Materiální stopy vznikají v živé i neživé přírodě působením jednotlivých objektů 

mimo lidský mozek. Jinak řečeno, jakýkoliv odraz mimo lidský mozek považujeme za 

stopu materiální. Z toho vyplývá, že materiálních stop je velmi mnoho. Protože se jejich 
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využíváním zabývá především kriminalistická technika, bývají ve starší literatuře 

označovány také za stopy kriminalisticko-technické. 

 

Můžeme je rozdělit do čtyř základních skupin. Mezi stopy materiální 

zahrnujeme stopy biologické (např. krev, vlasy), trasologické (stopa pneumatik), 

daktyloskopické (otisky prstů) a jiné, které byly nalezeny na místě činu, nebo s tím 

souvisí. Díky materiálním stopám je umožněn proces kriminalistické identifikace 

pachatele. 

 

Specifickou skupinou materiálních stop jsou stopy biologické (Obr. 4). Mezi 

charakteristické biologické stopy řadíme krev (krevní stopy, části tkání a organismů), 

trichologický materiál (vlasy, chlupy a peří), antropologický materiál (kosti a lebky), 

botanický materiál (rostliny, semena a houby), entomologický materiál (hmyz a jeho 

vývojová stádia), lidské výměšky (sliny, moč, sperma, pot a stolice) a různé skupiny 

mikroorganismů, jako jsou např. plísně či bakterie (Porada, Straus, 2012). 

 

 

Obr. 4 Příklad biologické stopy – odběr vzorku z krevní stopy 
 

Zdroj: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01768/blood_1768385c.jpg 

 

Pro kriminalistickou vědu jsou materiální a paměťové stopy základním 

stavebním kamenem. Jejich význam a hodnota je pro kriminalistiku klíčová. 

Pokládáme-li si otázku, která skupina stop je důležitější a má větší význam, musíme na 

ni odpovědět, že obě skupiny jsou rovnocenné. V této části kapitoly bych se zaměřila na 

hodnotu těchto stop a její jednotlivé typy. Z hlediska hodnot rozeznáváme 3 druhy: 

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01768/blood_1768385c.jpg


24 

 

 

1. technická hodnota stop – jedná se možnost stopy na místě činu zajistit a díky 

ní identifikovat konkrétní objekty či skupinovou příslušnost 

 

2. taktická hodnota stop – stopy zajištěné na místech činu představují pro 

kriminalistiku zdroj informací, které jsou podkladem pro budoucí vyšetřování 

 

3. procesní hodnota stop – průkazné, ověřené a vědecky podložené stopy jsou při 

soudním řízení použity jako tzv. důkaz 

 

Podle jiné publikace můžeme kriminalistické stopy rozčlenit do 4 skupin 

(Hlaváček et al., 2006): 

 

1. Stopy s identifikační informací o osobách 

2. Stopy s identifikační informací o zvířatech 

3. Stopy s identifikační informací o věcech 

4. Stopy s identifikační informací o skupinových vlastnostech 

 

Tato práce je zaměřena převážně na první skupinu kriminalistických stop, a 

proto se jí v následující kapitole budu věnovat ve větším rozsahu. 

 

3.3  Stopy s identifikační informací o osobách 
 

Tato skupina stop je pro vyšetřovatele jednou z nejdůležitějších skupin 

kriminalistických stop. Tuto oblast stop můžeme rozdělit na několik podskupin: 

 

a) daktyloskopické stopy 

b) stopy rtů 

c) stopy zubů 

d) stopy uší 

e) písemnosti 

f) krev 

g) sliny a nosní sekret 

h) sperma a poševní sekret 
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i) pot a uvolněné pokožkové buňky 

j) vlasy a chlupy 

k) stopy hlasu a řeči 

 

3.3.1  Daktyloskopické stopy 
 

Tento druh stopy vzniká přenesením či naopak odnosem látky na povrchu 

papilárních linií. V prvním případě dochází k přenesení látky na určitý nosič. Tento 

nosič musí být schopen látku přijmout. Za vhodnou přenášenou látku považujeme např. 

pot, prach, barvu aj. Tyto daktyloskopické stopy jsou označovány pojmem navrstvené 

stopy. V druhém případě dochází k odnosu materiálu z určitého povrchu, kdy látka 

ulpívá v záhybech papilárních linií a vzniká tak tzv. odvrstvená stopa. Posledním 

typem daktyloskopických stop jsou tzv. stopy plastické. Tento typ stopy vzniká 

v poddajném plastickém materiálu, ve kterém dojde k uchování struktury papilárních 

linií (Hlaváček et al., 2006). 

 

Daktyloskopické stopy se mohou zachovat na různých typech ploch. Z tohoto 

hlediska odlišujeme způsoby jejich získávání a taktéž i materiály a prostředky k tomu 

určené. Nejčastějším způsobem snímání daktyloskopických stop se odehrává za pomoci 

speciálních štětečků, prášků a folií (latentní stopy na hladkých materiálech), duálního 

prostředku WetPrint (stopy na mokré ploše), prostředku Liqui – Lift (stopy na 

nerovném povrchu), pomocí kyanoakrylátových par (hladké neporézní nosiče), pomocí 

par jódu a stříbrné destičky (mastné povrchy), pomocí černé daktyloskopické fólie 

(prašné stopy), amido černi (krevní stopy) či za pomocí sudánské černi (stopy na 

lepkavém povrchu). 

 

3.3.2  Stopy rtů 
 

V případě těchto stop se jedná většinou o mastné otisky či stopy po rtěnce. Pro 

sejmutí otisků užíváme daktyloskopické prášky, želatinové folie, transparentní 

adhezivní pásky a fotografie s měřítkem. Nejvhodnější je sběr in natura, kdy je objekt 

s otiskem (láhev, sklenice apod.) opatrně zabalen do přenosných sáčků. 
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3.3.3  Stopy zubů 
 

Jedná se o stopy uchované na těle oběti (Obr. 5), potravinách či nedopalcích. 

Stopy se z místa činu získávají za pomoci odlitku (lukoprénem či sádrou). I v tomto 

případě jsou žádoucí spíše vzorky in natura. 

 

 

Obr. 5 Digitální porovnání otisku zubů na těle oběti s 3D snímkem chrupu pachatele 
 

Zdroj: http://www.itsgov.com/wp-content/uploads/2011/10/forensic-odontology.jpg 
 

3.3.4  Stopy uší 
 

Tyto stopy nejsou pro širokou veřejnost příliš známé. Na místech činu se 

vyhledávají poprašováním předpokládaných míst jejich nálezu (vnější a vnitřní straně 

dveří, telefonní sluchátko apod.). Tyto stopy zajišťujeme daktyloskopickými prášky, 

černou daktyloskopickou fólií, transparentní adhezivní páskou či fotograficky 

s měřítkem. 

 

3.3.5  Písemnosti 
 

Na místě činu často nacházíme různé typy písemností (dopisy na rozloučenou, 

výhružné dopisy, grafity apod.) Pokud je to umožněno, bývají písemnosti zajišťovány 

v originálu. Jednou ze základních metod je srovnávání (komparace). Kopie tuto 

komparaci do značné míry znemožňují. Při srovnávání pravosti podpisu je potřeba 

minimálně 5 ukázek podpisu osoby, jejíž rukopis je zkoumán. Ke komparaci delšího 

textu je využíván řízený diktát (zkouška písma). V tomto případě bývá požadováno 

minimálně 30 řádků rukopisu (Vichlenda, 2003). 

http://www.itsgov.com/wp-content/uploads/2011/10/forensic-odontology.jpg
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3.3.6  Krev 
 

Krevní stopy patří k jedněm z nejčastěji se vyskytujících stop. Krev může ulpět 

na oděvu pachatele či oběti, na místě činu, na nástrojích aj. Pokud hovoříme o krevních 

stopách, můžeme jmenovat např. krevní stříkance, šmouhy, kaluže, tratoliště či krevní 

otisky prstů, dlaní aj. Krevní stopy zajišťujeme nejprve fotograficky. Fotografie 

s měřítkem nám umožňuje zaznamenat velikost, barvu, tvar a lokalizaci krevních stop. 

Pro jisté označení krevní stopy se mohou použít detekční proužky (Hemophan, Sangur 

apod.). Při zajišťování krevních stop používám rukavice a ústenky bránící kontaminaci 

stopy. Podle způsobu odběru můžeme krevní stopy rozdělit do dvou základních skupin: 

 

a) tekuté krevní stopy - Tyto stopy snímáme za pomoci speciálních obvazových 

tamponů, které následně uzavíráme do přenosných obalů.  

 

b) suché krevní stopy – Tento druh krevních stop zajišťujeme obvykle 

s podložním materiálem (skvrny na oblečení, na koberci aj.). 

 

3.3.7  Sliny a nosní sekret 
 

Tyto stopy můžeme zařadit do skupiny stop s vysokou důkazní hodnotou. 

Analýzou z nich můžeme získat profil DNA. Stopy zajišťujeme nejčastěji z příborů, 

skleniček, žvýkaček, nedopalků, zubních kartáčků, dentálních nití, kapesníků apod. 

Stejně jako krevní stopy i tyto stopy je nutno vyfotografovat s měřítkem. Stopy slin a 

nosního sekretu odebíráme pomocí obvazových tampónů či odběrových sad (Obr. 6), 

které následně uzavíráme do přenosného obalu. Při zajišťování a odběru stopy musíme 

používat rukavice a ústenky, aby nedošlo ke kontaminaci stopy vlastní DNA. 
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Obr. 6 Sada pro odběr slin a nosního sekretu 
 

Zdroj: http://zpravy.alfa9.cz/absolutenm/thumbnails/366.gif 
 

3.3.8  Sperma a poševní sekret 
 

Tento druh stop se v terénu vyskytuje obvykle jako směs více tekutin. Tyto 

stopy mají lehce šedo-žlutou barvu. Zajišťovány jsou nejčastěji z míst jako např. postel, 

spodní prádlo, ručníky, vložky, tampony, na těle oběti. Výskyt ejakulátu a poševního 

sekretu sledujeme za pomocí UV světla. Ejakulát a poševní sekret zajišťujeme nejčastěji 

i s předmětem, na němž se stopa vyskytuje. Vzorek odebíráme za pomocí tamponu, 

který umístíme do prodyšné obálky (plastového či papírového sáčku). Prezervativ se 

spermatem se co nejrychleji převáží do laboratoře, jinak musí být zmražen (Hlaváček et 

al., 2006). 

 

3.3.9  Pot a uvolněné pokožkové buňky 
 

Epitelie a pot patří k dalším stopám umožňujícím analýzu DNA. Vyskytují se 

většinou na oděvech, kuklách, škrtidlech, držadlech nástrojů, holicích strojcích a na 

dalších předmětech. Stopy můžeme odebírat s celým předmětem či jednotlivě. U 

vlhkých stop užíváme pinzetu či skalpel, kterým seškrábneme stopu a umístíme jí do 

řádně označené zkumavky. Suché stopy ponecháváme na nosiči nebo část nosiče se 

stopou odstřihneme a umístíme do obálky či plastového obalu. 

 

 

 

http://zpravy.alfa9.cz/absolutenm/thumbnails/366.gif
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3.3.10  Vlasy a chlupy 
 

Trichologický materiál je významnou skupinou identifikačního materiálu, u 

kterého je v jistých případech možná analýza DNA. Nejvíc tohoto materiálu nacházíme 

u násilného trestného činu vraždy, domácího násilí, napadení či znásilnění, ale také u 

dopravních nehod. Detailnější zkoumání zvířecích trichologických materiálů připadá 

v úvahu pouze v případech usmrcení vzácných nebo cenných zvířat, při jejich krádeži či 

při napadení člověka zvířetem (Suchánek, 2000). Trichologický materiál zajišťujeme 

v rukavicích do předem připravených zkumavek za pomoci speciální pinzety (Obr. 7). 

Tyto zkumavky ukládáme do přepravních schránek spolu s ostatním důkazním 

materiálem. 

 

 

Obr. 7 Odběr trichologického materiálu za pomocí pinzety 
 

Zdroj: http://3.bp.blogspot.com/-hVi26lsZXXQ/UZKuFLbsSAI/AAAAAAAABFg/y-

sBjYE4SlM/s1600/hair+collection.gif 

 

3.3.11  Stopy hlasu a řeči 
 

Jednotlivé audiozáznamy zajišťujeme stejně jako písemnosti v originálním stavu 

na původních audionosičích. Mezi tyto stopy patří např. audiozáznamy sebevrahů, 

výhružné telefonáty na záznamníku, nahrávky rozhovorů na diktafonu, záznamy na 

linkách tísňového volání aj. Tato média jsou ukládána do voděodolných a otřesu 

vzdorných fólií. Stopy jsou zasílány do laboratoře, kde probíhá odborná audioexpertiza 

za pomoci speciálního softwaru na rozbor zvuků (Obr. 8). 

 

http://3.bp.blogspot.com/-hVi26lsZXXQ/UZKuFLbsSAI/AAAAAAAABFg/y-sBjYE4SlM/s1600/hair+collection.gif
http://3.bp.blogspot.com/-hVi26lsZXXQ/UZKuFLbsSAI/AAAAAAAABFg/y-sBjYE4SlM/s1600/hair+collection.gif
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Obr. 8 Digitální záznam zvuku 
 

Zdroj: http://i.sme.sk/cdata/3/56/5679083/973270_sound_analyse_.jpg 

  

http://i.sme.sk/cdata/3/56/5679083/973270_sound_analyse_.jpg
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4  Kriminalistická identifikace 
 

Kriminalistická identifikace je proces, během kterého se zjišťuje, kterým 

konkrétním objektem byla vytvořena konkrétní kriminalistická stopa. Jedná se o proces 

ztotožňování objektů podle kriminalistických stop a jiných zobrazení, ve kterém se 

hledá souvislost osoby nebo věci s kriminalisticky relevantní událostí. Kriminalistická 

identifikace je metoda, kterou se hodnotí vztah mezi materiálním objektem a stopou 

(odrazem v prostředí, částí objektu) s cílem tento vztah individualizovat. 

 

Kriminalistické stopy se mohou vyskytovat na rozličných místech, předmětech i 

materiálech. Můžeme je nalézt na trasách pohybu zúčastněných osob (na zemi, podlaze, 

zdi, stěnách, nábytku, oknech, dveřích, rozbitých skleněných výplních). Další stopy je 

možné detekovat na předmětech souvisejících s událostmi, jako jsou vražedné nástroje, 

škrtidla, obličejové masky, injekční stříkačky, střelné zbraně, střely, provazy, pytle, 

vozidla. V neposlední řadě na částech oděvů a na samotných tělech zúčastněných osob. 

 

4.1  Pojem a základ kriminalistické identifikace 
 

Základem kriminalistické identifikace je učení o totožnosti, individuálnosti a 

relativní stálosti objektů identifikace.  

 

a) Totožnost - jedná se o vztah mezi dvěma nebo více odrazy jednoho a téhož 

objektu. Cílem kriminalistické identifikace je určení vztahu objektu ke stopě. 

Zjištění totožnosti v kriminalistice znamená stanovení, že se na určitém 

odrážejícím objektu zobrazil určitý odrážený objekt (Vichlenda, 2003). 

Totožnost můžeme vyjádřit jednoduchým matematickým vzorcem: 

 

stopa = originál => A = B 

 

b) Individuálnost objektu - teorie kriminalistické identifikace vychází ze zásady, 

že každý objekt je individuální a neopakovatelný. Variabilita objektů živé i 

neživé přírody je tak vysoká, že je vyloučeno, aby dva objekty byly absolutně 

shodné (Vichlenda, 2003). 
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c) Relativní stálost objektů - identifikaci lze provést jedině tehdy, když objekt, 

který kriminalistickou stopu vytvořil, je po určitou dobu relativně neměnný. 

Proměnlivá jsou zobrazení vzniklá v souvislosti s vyšetřovanou událostí a 

proměnlivý je i objekt, který zobrazení vyvolal. Na objekty kriminalistické 

identifikace působí různé vlivy – povětrnostní, fyzikální, chemické, vzniklé 

používáním objektů či úmyslným zásahem pachatele (Vichlenda, 2003). 

 

4. 2  Objekty kriminalistické identifikace 
 

Do procesu kriminalistické identifikace zpravidla vstupuje několik objektů, 

jejichž role v procesu identifikace a vztah k vyšetřované věci jsou různé. Rozeznáváme 

objekty ztotožňované a ztotožňující. 

 

a) Ztotožňovaný (identifikovaný) objekt - je objekt, který má jednoznačnou 

souvislost s vyšetřovaným případem. Je to objekt, který se odrazil ve stopě nebo 

jiném odrazu a proto je podrobován identifikací. Tedy objekt, který chceme 

identifikovat. 

 

b) Ztotožňující (identifikující) objekt - je takový objekt, který zobrazuje 

vlastnosti ztotožňovaného objektu. Tedy objekt, s jehož pomocí identifikujeme 

osoby, věci nebo zvířata. 

 

Podle odlišných kritérií rozeznáváme čtyři druhy kriminalistické identifikace: 

 

1. Podle stupně dovršení identifikace – skupinová x individuální 

 

Cílem kriminalistické identifikace je ztotožnit konkrétní objekt. Obecným 

výsledkem kriminalistické identifikace je buď: 

 

a) dovršená identifikace – ztotožnění objektu nebo vyloučení jeho totožnosti nebo 

b) nedovršená identifikace – zjištění rodové či druhové příslušnosti objektu (druh 

obuvi, ráže střelné zbraně apod.) 
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2. Podle subjektu provádějícího identifikaci – znalecká x rekogniční (laická) 

 

Znaleckou identifikaci provádí kriminalistický expert, a to za pomoci 

vědeckotechnických prostředků, metod a postupů, které jsou vypracovány 

kriminalistickou vědní disciplínou. Rekogniční identifikace znamená tzv. 

znovurozpoznání osoby, zvířete či věci svědkem. Svědkem může být poškozená osoba 

či očitý svědek trestného činu. 

 

3. Podle ztotožňovaných objektů – identifikace osob x věcí x zvířat 

 

4. Podle ztotožňujících objektů – stopy trestného činu x srovnávací materiál 
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5  Metody kriminalistické identifikace 
 

5.1  Druhy kriminalistické identifikace 
 

V současné kriminalistické identifikaci existují z hlediska typu objektu tři druhy 

identifikace. Používané metody se u jednotlivých druhů liší. Rozlišujeme tzv. 

identifikaci osob, věcí a zvířat. Někdy je uváděna i identifikace rostlin, kterou 

v následující podkapitole popíši společně s identifikací zvířat. 

 

5.1.1  Metody identifikace osob 
 

K těmto metodám řadíme portrétní identifikaci, daktyloskopii, identifikaci osob 

podle ručního písma, kriminalistickou biologii a antropologii, fonoskopii, odorologii a 

trasologii. 

 

a) Portrétní identifikace se zabývá zkoumáním a popisováním vnějších znaků 

člověka k účelům pátrání po osobách a zjišťování totožnosti neznámých osob a 

mrtvol. 

 

b) Daktyloskopie je nauka o obrazcích papilárních linií na vnitřní straně článků 

prstů, na dlaních, prstech nohou a chodidlech. 

 

c) Identifikace osob podle ručního písma je nauka zabývající se zkoumáním 

rukopisu a celkového písemného projevu pisatele. 

 

d) Kriminalistická biologie a antropologie se zabývají vyhledáváním, 

zajišťováním a zkoumáním biologických stop a jiných materiálů lidského, 

zvířecího a rostlinného původu. 

 

e) Fonoskopii řadíme mezi nauky, jejichž předmětem zkoumání jsou akustické 

stopy, záznamové prostředky a hlasové projevy osob (Protivinský, Klvaňa, 

2005). 
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f) Odorologie je vědní disciplínou zkoumající pachové stopy pachatelů. 

 

g) Trasologie je obor kriminalistické techniky, který se zabývá vyhledáváním, 

zajišťováním a zkoumáním stop nohou, obuvi (Obr. 9), dopravních prostředků a 

stop dalších objektů podobného druhu. 

 

 

Obr. 9 Otisk obuvi na místě činu 
 

Zdroj: http://img.geocaching.com/cache/9c227fcd-93da-4e78-b087-19a5fc032f4a.jpg 

  

5.1.2  Metody identifikace věcí 
 

V této oblasti se objevují metody jako např. mechanoskopie, kriminalistická 

balistika a kriminalistická pyrotechnika. 

 

a) Mechanoskopie je naukou zabývající se zkoumáním nástrojů, vznikem stop 

způsobených jejich užitím, zkoumáním zámků, plomb a pečetí. 

 

b) Kriminalistická balistika je vědou o střelivu a zbraních. 

 

c) Kriminalistická pyrotechnika je vědou o výbušninách, výbušných systémech, 

pyrotechnických stopách, výbušných předmětech a surovinách sloužících 

k jejich výrobě. 

 

http://img.geocaching.com/cache/9c227fcd-93da-4e78-b087-19a5fc032f4a.jpg
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5.1.3  Metody identifikace zvířat a rostlin 
 

Při identifikaci zvířat využíváme zajištěný materiál jako např. zuby, chlupy, 

drápy, kosti, kukly, svlečky (exuvie), jedy atd. Tento materiál se vykytuje na obětech, 

předmětech místa činu i na nástrojích. Při identifikaci rostlinného materiálu můžeme 

využívat např. pyl, plody, semena, rostlinné jedy či fragmenty rostlin. Metody 

identifikace zvířat a rostlin napomáhají k objasňování trestných činů. Metody ze 

speciální biologie a zoologie jsou v kriminalistice jednou z neustále se rozvíjejících 

oblastí metod. Zkoumá se např. plicní tkáň utonulých či se stanovuje interval post 

mortem dle vývojových stádií hmyzu. 

 

5.2  Postup při pořizování identifikačních údajů osob 
 

V této podkapitole se budu věnovat způsobům získávání podkladů pro 

kriminalistickou evidenci osob. Při pořizování identifikačních údajů musíme uvažovat i 

to, že je potřeba tyto podklady dále archivovat. Postup pořizování identifikačních údajů 

osob se řídí dle platných zákonů a interních nařízení policejního prezidenta, resp. 

ředitele Kriminalistického ústavu v Praze (KÚP). Shromažďovat identifikační údaje 

mohou pouze profesionálně vyškolení odborníci. V následujících podkapitolách se 

zaměříme na jednotlivé způsoby pořizování identifikačních údajů. 

 

5.2.1  Popis a popisování osob 
 

Tento způsob identifikace patří mezi tradiční metody praktické kriminalistiky. 

V minulosti byl tento způsob jedinou cestou k odhalení a usvědčení pachatele. Vědecký 

pokrok v oboru praktické kriminalistiky přinesla vědní disciplína tzv. kriminalistická 

antropologie. Kriminalistická antropologie umožnila popis a hodnocení vnějších znaků 

lidského těla, zkoumání kosterních pozůstatků aj. Popis osoby můžeme dělit na dva 

základní druhy dle osoby, která tento popis provádí. V prvním případě je osobou 

vyškolený profesionál, který má k dispozici vhodné technické prostředky (tabulky, 

měřidla, alba, číselníky aj.). V druhém případě je osobou proškolený policista, který se 

snaží slovně či písemně zachytit anatomické a funkční znaky pachatele. 
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5.2.2  Kriminalistická fotografie živých osob a mrtvol 
  

Hovoříme-li o kriminalistické fotografii, je nutné si v úvodu vysvětlit, jak tato 

fotografie vypadá. Jedná se v podstatě o soubor několika fotografií ve složce 

identifikované osoby tj. o třídílnou portrétní kriminalistickou fotografii (TKF), 

fotografii celé postavy a fotografie zvláštních znamení (piercingy, mateřská znaménka, 

tetování apod.). Pořízení fotografií je povinné u osob obviněných, podezřelých, 

obžalovaných, odsouzených a v neposlední řadě u osob neznáme totožnosti. U třídílné 

portrétní fotografie je osoba focena nejprve zleva (pravý obličejový profil), následuje 

fotografie zpředu (en face) a poslední fotografie zprava (levý obličejový profil). 

Trojdílná portrétní fotografie má vždy rozměry 6 x 13 cm. Při fotografování celé 

postavy se fotí postava zpředu a velikost fotografie je taktéž 6 x 13 cm. U fotografií 

zvláštních znamení nejsou stanovena specifická pravidla, avšak je nutná dostatečná 

světlost a ostrost fotografovaného objektu. Při pořizování těchto fotografií je nutné 

použití měřítka. Speciálním typem kriminalistické fotografie je fotografování mrtvol. 

V tomto případě dochází k pořízení fotografií na pitevně, kde je mrtvola soudním 

lékařem po ohledání a před pořízením fotografie vhodně upravena. Fotografie se 

pořizuje vsedě, kdy je mrtvola opřena např. v rohu místnosti. Tento proces je nutný, 

protože v poloze ležmo dochází vlivem posmrtných procesů k tvarovým odchylkám 

v obličeji (Protivinský, Klvaňa, 2005). 

 

5.2.3  Daktyloskopování osob a mrtvol 
 

Daktyloskopování se provádí u osob obviněných, podezřelých, odsouzených, 

obžalovaných, nalezených, u cizinců či u osob, které odmítly či nemohou prokázat svoji 

totožnost. Pro daktyloskopování se užívá daktyloskopická čerň, daktyloskopický 

váleček, držák na daktyloskopické karty a daktyloskopické karty. Na daktyloskopickou 

kartu se nanáší nejprve otisky jednotlivých prstů levé i pravé ruky a následně otisky 

celých dlaní (Obr. 10). Otisky prstů a dlaní mrtvol se provádí dle stavu pokožky. 

V případě vyschlých pokožkových buněk se do druhého článku prstů vstřikuje 

fyziologický roztok. V případech, že otisky není možno sejmout, soudní lékař 

odpreparuje pokožku třetích článků prstů a uloží je do označených zkumavek. Tento 
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vzorek se následně zpracovává v laboratořích Kriminalistického ústavu v Praze či na 

příslušném Oddělení kriminalistické techniky a expertiz (OKTE). 

 

 

Obr. 10 Metoda odběru otisků prstů 
 

Zdroj: http://www.fingerprintingscottsdale.com/resources/Finger%20Printing%20Scotts

dale%20card.jpg 
 

 

5.2.4  Odběr bukálního stěru 
 

Odběr tohoto vzorku může provádět technik, expert či jiný vyškolený policista. 

Bukální stěr není invazivní, není prováděn z intimních míst, a proto není potřebná 

přítomnost zdravotníka. Pro odběr bukálních stěrů se užívají tuby s odběrovými 

tyčinkami. Vzorek odebíráme za užití ochranných rukavic z vnitřní strany tváře. Při 

bukálním stěru je nutno dodržovat striktně stanovená pravidla. V případě jejich 

nedodržení může dojít ke kontaminaci vzorku. Bukální stěr se provádí vždy dvakrát. 

Pro zjednodušení procesu odběru byla vytvořena speciální kriminalistická odběrová 

sada označována názvem SOBIMA (Obr. 11). 

 

 

Obr. 11 Fotografie bukálního stěru 
 

Zdroj: http://www.jenagen.de/uploads/images/Vaterschaftstest/anleitung_abb4.jpg 

http://www.fingerprintingscottsdale.com/resources/Finger%20Printing%20Scottsdale%20card.jpg
http://www.fingerprintingscottsdale.com/resources/Finger%20Printing%20Scottsdale%20card.jpg
http://www.jenagen.de/uploads/images/Vaterschaftstest/anleitung_abb4.jpg
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6  Informační systémy policie ČR 
 

Jednotlivých informačních systémů v rámci Policie ČR je vytvořeno mnoho. 

Každý systém má své uplatnění v jiném odvětví Policie ČR. V této kapitole jmenuji jen 

ty, které se úzce dotýkají kriminalistické praxe, forenzní genetiky a biologicko-

genetických expertiz. 

 

6.1  AFIS – Automatic Fingerprint Identification System 
 

Tento systém slouží jako prostředek pro identifikaci osob expertizním 

pracovištím Policie ČR. Jedná se o daktyloskopickou databázi, jejíž název je do češtiny 

překládán jako Automatizovaný daktyloskopický identifikační systém. Provoz systému 

byl zahájen roku 2000. Výrobcem tohoto systému je firma Printrak. Tento systém 

zahrnuje všechny získané daktyloskopické vzorky nashromážděné v průběhu 

vyšetřování. 

 

6.2  FODAGEN – Fotografie, daktyloskopie a genetika 
 

Informační systém FODAGEN je celostátní systém obsahující záznamy o 

identifikačních úkonech prováděných na osobách, s nimiž bylo zahájeno trestní řízení. 

Název systému FODAGEN vznikl kombinací dvou počátečních písmen slov fotografie, 

daktyloskopie a genetika. Autorem tohoto názvu je Jan Hlaváček. Poprvé byl tento 

systém spuštěn v roce 2005. Jedná se o ucelený soubor daktyloskopických otisků, 

kriminalistických fotografií a vzorků odebraného biologického materiálu k zajištění 

profilu DNA. FODAGEN se skládá z evidence osob (jméno, věk, pohlaví, datum 

narození apod.) a evidence identifikačních úkonů u těchto osob (Hlaváček et al., 2006). 

 

6.3  MECHOS 
 

MECHOS je centrální databází mechanoskopických stop, která je přístupná 

expertům z Kriminalistického ústavu v Praze a expertům z Oddělení kriminalistické 

techniky a expertiz. Tato databáze obsahuje stopy po nástrojích a úlomky či části 

poškozených předmětů. 
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6.4  TRASIS 
 

Trasologický identifikační systém zahrnuje evidenci vzorů stop podešví a obuvi 

a evidenci trasologických stop z místa činu. Většina databáze přístupná pro techniky a 

experty z jednotlivých oddělení je ve virtuální podobě. Někdy se můžeme setkat i s částí 

sbírky stop in natura. 

 

6.5  CODIS - Combined DNA Index System 
 

Informační systém CODIS slouží k ukládání a uchovávání profilů DNA. Jedná 

se o celosvětový systém, který byl vytvořen odborníky z USA (Obr. 12). Tento systém 

získala Policie ČR po vzájemné spolupráci od FBI, a to v roce 2001. 

  

 

Obr. 12 Skupiny indexů spadajících pod CODIS 
 

Zdroj: http://www.adfs.alabama.gov/Images/DNA/codis2.gif 
 

6.6  Další kriminalistické systémy 
 

V rámci biologie, speciální biologie, genetiky a antropologie byly vytvořeny 

další kriminalistické systémy jako: HEMOS, IDENTOS, TRCHOS I, TRICHOS II, 

DENDROS, SQUAMOS, ENTOS, PENAEOS či ANIMOS. 

 

 HEMOS – sbírka vzorků krve 

 IDENTIS – evidence kosterních nálezů 

 TRICHOS I – databáze lidského trichologického materiálu 

http://www.adfs.alabama.gov/Images/DNA/codis2.gif
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 TRICHOS II – databáze animálního trichologického materiálu 

 DENDROS – sbírka vzorků floému a xylému listnatých a jehličnatých dřevin 

 SQUAMOS – sbírka rybích šupin 

 ENTOS – sbírka entomologických preparátů 

 PENAEOS – sbírka ptačích per 

 ANIMOS – sbírka kostí a zubů zvířat 
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7  Kriminalistická technika 
 

Zaměříme-li se zejména na přírodovědné zkoumání v rámci kriminalistické 

techniky, není možné opomenout druhy přírodovědných expertiz. K nejdůležitějším 

expertizám náleží: 

  

1. kriminalistická biologická expertiza 

2. kriminalistická chemická expertiza 

3. kriminalistická antropologická expertiza 

4. kriminalistická chemická expertiza 

5. kriminalistická fyzikálně chemická expertiza 

 

7.1  Kriminalistická biologie 
 

Kriminalistická biologie vznikla roku 1901, kdy byla poprvé rozlišena krev 

zvířecí od krve lidské, a to díky německému lékaři Paulu Uhlenhutovi. V počátcích 

svého vývoje se kriminalistická biologie opírala o metody lékařské vědy, která se 

v současné době označuje jako tzv. soudní lékařství. Mezi nejmladší metody 

kriminalistické biologie můžeme zařadit metody sérologické. Tyto metody umožnily 

zúžit okruh podezřelých osob, a to díky zkoumání krevních skupinových vlastností.  

 

Kriminalistická biologie se zabývá vyhledáváním, zajišťováním, zasíláním, 

zkoumáním a vyhodnocování biologických materiálů lidského, zvířecího a rostlinného 

původu. Předmětem kriminalistické biologické expertizy jsou vzorky neznámého 

původu, u kterých se stanovuje, zda se jedná či nejedná o biologický materiál. Pokud 

expertiza potvrdí, že se jedná o biologický materiál, pokračuje zkoumání materiálu 

stanovením druhu, původu a vlastností vzorku. Pod pojmem biologický materiál si 

můžeme představovat nejen jednotlivé organismy, ale i jejich fragmenty, vývojová 

stádia a metabolity. Biologický materiál rozlišujeme na tři základní typy: 
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1. Biologický materiál lidského původu 

 

S tímto typem materiálu se v kriminalistické praxi setkáváme nejčastěji. 

Biologická stopa se dle publikace Vichlendy (2003) vytváří dle následujícího způsobu 

oddělení od lidského organismu. 

 

a) Samovolně odloučený materiál bez použití jakéhokoliv násilí (zpravidla projevy 

životních funkcí organizmu). Sem patří např. moč, stolice, pot, sliny, slzy, vlasy, 

chlupy, ejakulát, poševní sekret, nosní sekret, zvratky, menstruace, plodová voda, 

placenta a další. 

 

b) Materiál oddělený od lidského organizmu působením zevního násilí, přičemž 

není rozhodující, zda toto násilí působilo proti zájmům člověka, nebo v jeho zájmu 

(především chirurgické zákroky). Typicky biologickými materiály tohoto typu jsou 

krev, části tkání orgánu, vytržené či odstřižené vlasy (Obr. 13), části kostí apod. 

 

c) Materiál pocházející ze zaniklého organizmu (po smrti člověka), kam patří celé 

mrtvoly a jejich části, kosti a kosterní nálezy. 

 

 

Obr. 13 Srovnání mikroskopického vzhledu vlasu s folikulem (vlevo) a bez folikulu 

(vpravo) 
 

Zdroj: http://hannahc12.files.wordpress.com/2010/04/picture-92.png 

 

 

 

http://hannahc12.files.wordpress.com/2010/04/picture-92.png
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2. Biologický materiál zvířecího původu 

 

Tento typ materiálu je zkoumán do té doby, dokud není jednoznačně prokázáno, 

že se jedná o zvířecí materiál. Blíže můžeme tento materiál zkoumat v případě obvinění 

z týrání zvířat, napadení člověka zvířetem, útěku zvířete ze zoologické zahrady či 

neoprávněného usmrcení vzácného či chráněného zvířete. 

 

3. Biologický materiál rostlinného původu 

 

Ke zkoumání rostlinného materiálu dochází v současnosti výjimečně. 

V dřívějších dobách byl rostlinný materiál zkoumán s cílem zjistit druh rostlinné drogy. 

Vzhledem k tomu, že je flóra na území České republiky poměrně homogenní, nelze 

s jistotou zkoumat původ tohoto rostlinného materiálu (např. při objasňování místa činu 

dle typu pylu, semen, plodů atd.). 

 

Kriminalistická biologická expertiza využívá metod ze sérologie, biochemie, 

mikrobiologie, zoologie a botaniky. K metodám kriminalistické biologie tedy řadíme 

jednak výše jmenovanou Uhlenhutovu metodu stanovení druhové příslušnosti a pak 

také Therkelsenovu metodu stanovení krevních skupinových vlastností (Šimovček et al. 

2011). 

 

V závěru kapitoly jmenuji nejznámější osobnosti tohoto oboru, bez nichž by 

úroveň rozvoje kriminalistické biologie nebyla v současnosti tak vysoká. Mezi tyto 

osobnosti patří právě Milan Laupy, Jaroslav Mayer či Petr Makovec. 

 

7.2  Kriminalistická antropologie 
 

Kriminalistická antropologie je vědní disciplínou zabývající se zkoumáním 

antropologického materiálu, který se zachoval po smrti člověka. Kriminalistické 

antropologické expertizy je využíváno většinou k objasňování násilné trestné činnosti. 

Typickým antropologickým materiálem jsou kosti, chlupy, vlasy, a zuby. K základním 

druhům antropologických expertiz řadíme trichologickou, osteologickou a 

somatoskopickou expertizu. 
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7.2.1  Trichologická expertiza 
 

Tato expertiza má v laboratoři jasně stanovený postup. Nejprve se stanovuje, zda 

se jedná o biologický materiál. Touto orientační zkouškou se vyloučí možnost, že se 

jedná např. o syntetická či jiná přírodní vlákna. Poté následuje specifická zkouška, 

během které se stanoví, zda se jedná o lidský či zvířecí materiál. Tato zkouška je 

prováděna mikroskopicky (Obr. 14). V konečné fázi expertizy se zjišťuje oblast těla, ze 

které stopa pochází a zda se nedochovali u kořene či váčku epiteliální buňky vhodné pro 

DNA analýzu. 

 

 

Obr. 14 Mikroskopické srovnání chlupu psa (vlevo) a lidského vlasu (vpravo) 
 

Zdroj: http://etorgerson.files.wordpress.com/2011/05/doghumanhair.jpg 
 

7.2.2  Osteologická expertiza 
 

Jedná se o druh expertizy zkoumající kosterní materiál a to buďto jako celek 

(zachován celý skelet) či jednotlivé části (lebky, kosti a úlomky kostí). Cílem 

antropologické expertizy je stanovení příčiny smrti a dále pak u neznámých osob i 

stanovení totožnosti oběti. Při ohledávání kosterních pozůstatků stanovujeme druhovou 

příslušnost. Pokud se jedná o lidský kosterní materiál, snažíme se jednoznačně dospět 

k individuální identifikaci osoby (Obr. 15). Z kosterních pozůstatků můžeme vyčíst věk, 

výšku, váhu, pohlaví a dokonce i dobu smrti oběti. Nyní se zaměřím na nejznámější a 

nejpoužívanější osteologické metody současnosti. 

 

http://etorgerson.files.wordpress.com/2011/05/doghumanhair.jpg
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Obr. 15 Průběh osteologické expertizy 
 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Defense.gov_News_Photo

_060921-A-4543J-003.jpg 

 

1) Gerassimova metoda – Jedná se o metodu plastické rekonstrukce obličeje 

podle tvarových charakteristik lebky (Obr. 16). Tato metoda sádrových odlitků 

byla v současné době zmodernizována a nahrazena 3D projekcí a rekonstrukcí 

tváří. 

 

 

Obr. 16 Gerassimova metoda 
 

Zdroj: http://2.bp.blogspot.com/_wYvrtOpDCfU/S9lgVbqtK-

I/AAAAAAAAAWQ/PEoi_hWitNw/s1600/00_01.jpg 

 

2) Identifikační superprojekce – Metoda využívající fotografií např. nezvěstných 

osob, kdy jsou sledovány shodné a odlišné znaky na lebce. Policie ČR využívá 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Defense.gov_News_Photo_060921-A-4543J-003.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Defense.gov_News_Photo_060921-A-4543J-003.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_wYvrtOpDCfU/S9lgVbqtK-I/AAAAAAAAAWQ/PEoi_hWitNw/s1600/00_01.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_wYvrtOpDCfU/S9lgVbqtK-I/AAAAAAAAAWQ/PEoi_hWitNw/s1600/00_01.jpg
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v současnosti digitalizovanou 3D superprojekci za využití laserového 3D 

scanneru. 

 

V této kapitole bychom se měli zaměřit i na přístroje a pomůcky umožňující 

takovéto sestavení portrétu. Nejznámějším je např. FOTOROBOT, IDENTIKIT či 

MIMIK. Další nedílnou součástí jsou i počítačové systémy jako např. PORIDOS či 

FACERE. K individuální identifikaci využíváme také dalších prostředků jako evidence 

pohřešovaných osob nebo lékařské a stomatologické dokumentace. 

 

7.2.3  Somatoskopická expertiza 
 

  Druh antropologické expertizy, který slouží k ověřování totožnosti dle fotografie 

v dokladu (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas). Dochází zde v podstatě ke 

komparaci obrazových znaků a znaků na skutečné lebce identifikované osoby. 

Kriminalistická antropologie tedy využívá sledování a zkoumání vnějších znaků. Vnější 

znaky osoby lze rozdělit do dvou základních kategorií: 

 

a) statické znaky – Jsou dány stavbu částí těla a obličeje, jejich hodnocení může 

být morfologické, metrické či morfometrické (Hlaváček et al., 2006). 

 

b) dynamické znaky – Odrážejí dynamický stereotyp osoby - chůze, gestikulace, 

způsob mluvy atd. (Hlaváček et al., 2006). 

 

7.3  Kriminalistická genetika 
 

Rozvoj tohoto kriminalistického oboru zapříčinil objev amerického vědce 

Oswalda Averyho (Obr. 17). Avery označil DNA jako molekulu, která se uplatňuje 

v přenosu dědičných znaků. Kriminalistická genetika je vědní disciplína, díky jejímž 

metodám jsme schopni docílit přesné individuální identifikace osob. 
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Obr. 17 Fotografie Oswalda Averyho 
 

Zdroj: http://content.answcdn.com/main/content/img/scitech/HSoswald.jpg 

 

Na webových stránkách Československé společnosti pro forenzní genetiku 

(www.cssfg.org) se pro tuto vědní disciplínu užívá obecnější označení tzv. forenzní 

genetiky, které je dále členěno na dílčí podobory. Tyto zdroje uvádí, že je možné 

forenzní genetiku rozčlenit do tří hlavních odvětví. Prvním je kriminalistická genetika, 

která zkoumá především stopy ponechané na místě trestného činu s cílem spojit je s 

pachatelem. Druhým je genetika identifikační, sem spadá například určování identity 

neznámých osob při hromadných neštěstích a třetím odvětvím je genetika kognativní, 

která se zabývá příbuzenskými vztahy. 

 

Předmětem zkoumání kriminalistické genetiky jsou tzv. forenzní vzorky. Tyto 

vzorky můžeme rozdělit na dvě základní skupiny: 

 

1. Stopy – Vznikly v souvislosti s prověřovanou skutečností, jsou neopakovatelné 

a jsou vlastním předmětem našeho zkoumání (Straus et al., 2008). 

 

2. Porovnávací vzorky – Zajišťovány až následně dle potřeby, případně i 

opakovaně, slouží k identifikaci stopy resp. jejího původce (Straus et al., 2008). 

 

http://content.answcdn.com/main/content/img/scitech/HSoswald.jpg
http://www.cssfg.org/
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Základní metodou kriminalistické genetiky je genetická analýza. Díky zkoumání 

molekuly DNA bylo zjištěno, že její struktura je u každého člověka jedinečná 

(výjimkou jsou jednovaječná dvojčata). DNA u dvou jedinců se totiž odlišuje pořadím 

nukleotidů v řetězci. Díky tomuto pravidlu se DNA analýza soustředí vždy na určité 

soubory vybraných znaků, které jsou označovány jako tzv. genetické profily. Tyto 

získané profily jsou následně porovnávány s genetickým profilem podezřelého. 

 

7.3.1  Využití DNA v kriminalistice 
 

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je makromolekulární látka obsažená ve 

všech buňkách lidského těla. DNA je složena z jednotlivých nukleotidů spojených do 

jednoho řetězce. DNA se skládá z cukerné složky, fosfátové skupiny a purinových či 

pyrimidinových bází (Obr. 18). Lidská DNA je dvouřetězcová (dsDNA - double 

stranded). DNA je v kriminalistice využívána k identifikaci pachatele trestného činu, 

obětí katastrof (povodně, autonehody), určení otcovství, pohlaví či rodičky usmrceného 

novorozence. Pro analýzu DNA je nutné zajištění vhodných stop jako např. krve, slin, 

ejakulátu, kostí, nehtů, zubů či měkkých tkání. 

 

 

Obr. 18 Struktura DNA 
 

Zdroj: http://karimedalla.files.wordpress.com/2012/11/dna-structure.jpg 
 

http://karimedalla.files.wordpress.com/2012/11/dna-structure.jpg
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7.3.2  Odběr vzorku DNA 
 

Odběr vzorku na uskutečnění analýzy DNA se provádí na základě podezření ze 

spáchání trestného činu. Tento odběr se provádí stěrem z vnitřní strany tváře (bukální 

stěr) za pomoci vatové tyčinky. U mrtvol se provádí analýza DNA z 10 vlasů 

vytržených i s kořínky. V tomto případě je DNA analýza prováděna u osob s neznámou 

totožností. 

 

7.3.3  Metody analýzy DNA 
 

Forenzní genetika se zaměřuje především na analýzu fragmentů obsahujících 

variabilní počet tandemových repetic (VNTR) nebo na oblasti s krátkými tandemovými 

repeticemi (STR oblasti), které vykazují vysokou variabilitu v populaci (Tagliaro et al. 

1996). Základem analýzy DNA je právě práce s těmito repetitivními sekvencemi. Za 

objevitele těchto sekvencí je považován anglický vědec Alec Jeffreys. Genetická 

analýza DNA je prováděna standardní metodou – analýzou krátkých sekvencí DNA na 

vybraných molekulárních úsecích (lokusech). Stanoví se 16 tzv. STR (short tandem 

repeat) polymorfismů, z nichž jeden tzv. amelogeninový lokus, umožňuje určit pohlaví 

jedince. Stanovením všech těchto 16 polymorfismů lze dosáhnout pravděpodobnosti 

shody dvou nepříbuzných jedinců v populaci asi 1:10
18

 (Musil et al., 2004). Pokud 

stanovíme 9 až 12 polymorfismů z těchto 16 celkových, můžeme považovat jedince za 

identifikovaného. Fragmenty DNA jsou reprezentovány jednotlivými peaky v 

elektroforetogramu. Délka těchto fragmentů se porovnává s vnitřním standardem 

(Internal Size Standard), což je soubor fragmentů známé délky značených odlišnou 

fluorescenční barvou, který se analyzuje spolu se vzorkem testované DNA. Intenzita 

signálu (fluorescence) je znázorněna výškou peaků (Butler, 2005). Výhodou této 

analýzy je velmi malé množství genetického materiálu pro zkoumání. Nevýhodou je 

pak možnost kontaminace tohoto vzorku vlastní DNA při chybném odběru a následné 

manipulaci se vzorkem. 

 

Analýza DNA nám umožňuje získat tzv. DNA profily. Ve zjednodušené formě 

se jedná o jakýsi postupný sled dat a informací, které jsou pro každého člověka 

jedinečné a různorodé. Soubor všech DNA profilů dovolil vytvořit DNA databázi, ve 
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které je evidováno několik milionů profilů pachatelů různých trestných činů, mrtvol či 

kosterních nálezů. V současnosti existuje i v České republice tzv. Národní databáze 

DNA, která byla uvedena do provozu v roce 2002 a která využívá amerického 

softwarového programu CODIS (Combined DNA Index System). V systému CODIS je 

stanoveno 13 STR lokusů (Obr. 19). 

 

 

Obr. 19 13 STR lokusů stanovených CODISem 
 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Codis_profile.jpg 

 

Porovnávání jednotlivých vzorků DNA je možné uskutečnit několika způsoby, 

které označujeme jako metody analýzy DNA. Někdy bývají tyto metody označovány 

pojmem metody genetické daktyloskopie. K nejpoužívanějším metodám analýzy DNA 

v kriminalistické genetice (genetické daktyloskopii) řadíme: 

 

1. PCR – Polymerase Chain Reaction  

2. STRP – Short Tandem Repeat Polymorphism 

3. RFLP – Restriction Fragment Length Polymorphism 

4. RAPD – Random Amplified Polymorphic DNA 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Codis_profile.jpg
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7.3.3.1  Metoda PCR 
 

V následujících podkapitolách se budu věnovat převážně popisu a podrobnější 

charakteristice metody PCR, neboť je metodou použitou v průběhu mého výzkumu. 

Jedná se o metodu molekulární biologie sloužící k namnožení specifického úseku DNA 

in vitro. Metodou PCR je možné vytvořit několik kopií vzorového fragmentu DNA, 

který může být dlouhý až 10 tisíc nukleotidů. Tyto kopie se vytváří v průběhu 

polymerázové řetězová reakce probíhající v přístroji zvaném termocykler. 

V termocykleru dochází k cyklickému zvyšování a snižování teploty, během kterého 

dochází k opakované denaturaci a renaturaci molekuly DNA. PCR byla objevena v roce 

1983 Karry B. Mullisem, který díky ní získal v roce 1993 Nobelovu cenu za chemii. 

PCR pracuje podle přirozeného procesu replikace DNA. 

 

Komponenty PCR 
 

a) Templátová DNA, která slouží jako předloha pro tvorbu stejnocenných kopií. 

b) Deoxynukleotid trifosfáty - dNTPs (dGTP, dATP, dCTP a dTTP), jež 

představují základní stavební kameny pro nově syntetizované fragmenty DNA. 

c) Termostabilní DNA polymeráza, která funguje jako katalyzátor PCR. 

Nejznámější je Taq polymeráza (viz níže), jež je schopna odolávat teplotám, při 

nichž dochází k denaturaci DNA. 

d) Primery představují dvě oligonukleotidové sekvence dlouhé 15 až 30 

nukleotidů. Tyto primery se komplementárně vážou k templátové DNA a 

ohraničují úsek, který bude amplifikován. 

e) Reakční PCR pufry (s obsahem Mg
2+

, síranem amonným, HCl či KCl) 

umožňují optimální průběh reakce.  Kontrolují reakční podmínky a vytváří 

definované prostředí pro ostatní reakční komponenty. 

f) MgCl2 

 

Průběh PCR 
 

Princip amplifikace DNA (zmnožení) probíhá nasyntetizováním úseku nového 

řetězce DNA dle dodaného jednořetězcového templátu DNA. Celý proces probíhá za 
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přítomnosti enzymu DNA polymerázy a na základě komplementarity bází. Pro správný 

průběh reakce je nutné vytvoření optimálních podmínek prostředí a také dostatečného 

množství stavebních složek zvláště tzv. primerů, které celý proces zahajují. Tyto 

stavební kameny pro PCR se nazývají amplifikační sady či amplifikační kity (viz 

kapitola 8.6.1). Celý proces je zahájen rozvinutím dvouřetězcové DNA na jednotlivé 

jednořetězcové úseky. Tento proces probíhá za teploty 94 – 97 °C, při které dochází 

k rozrušení vodíkových můstků mezi komplementárními páry bází. Tento krok 

označujeme jako tzv. denaturaci DNA. Mezi guaninem a cytosinem jsou tři vodíkové 

můstky a mezi adeninem a thyminem nalézáme dva vodíkové můstky. 

 

Po rozvolnění dvouřetězcové DNA dochází k zahájení samotné syntézy nového 

řetězce. Syntéza probíhá za přítomnosti enzymu DNA polymerázy a krátkého úseku 

DNA, který je označován jako primer. Pod pojmem primer rozumíme krátký úsek 

oligonukleotidů, který nasedá na vlákno při teplotě kolem 55 až 65 °C. Nasednutí 

primerů na vlákno označujeme pojmem annealing. Po nasednutí primeru následuje 

postupné syntetizování řetězce za přítomnosti DNA polymerázy. Nejčastější DNA 

polymerázou při PCR je bakteriální polymeráza izolovaná z bakterie Thermus aquaticus 

(Taq polymeráza). Aktivita této polymerázy je ovlivněna teplotou kolem 72 °C. Syntéza 

nového vlákna probíhá ve směru od 5´ konce ke 3´ konci na základě komplementarity 

k původnímu vláknu (elongace). Celý cyklus končí opětovným spojením jednotlivých 

vláken do dvouřetězcové DNA. Tento poslední třetí krok označujeme pojmem 

renaturace DNA. V průběhu jednoho cyklu dojde dle templátového řetězce 

k nasyntetizování a vzniku dvou stejných kopií, které následně slouží jako templáty 

v dalších cyklech (Obr. 20). Počet templátů se tedy v průběhu cyklů zvyšuje 

geometrickou řadou. Díky této metodě jsme v kriminalistické laboratoři schopni 

vytvořit dostatečné množství vzorku. 
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Obr. 20 Schéma průběhu PCR 
 

Zdroj: http://universe-review.ca/I11-50-PCR.jpg 

 

Druhy PCR 
 

Dle publikace o molekulární biologii (Mazura et al., 2001) a několika 

internetových zdrojů (www.slideshare.net, www.xxpresspcr.com) uvádím seznam 

základních druhů metody PCR. 

 

1. Real-Time PCR 

2. kompetitivní PCR 

3. diferenciální PCR 

4. „Gene walking“ PCR 

5. „Alu repetitivní“ PCR 

6. metylačně specifická PCR 

7. inverzní PCR 

8. alelově specifická PCR 

9. hot start PCR 

10. in situ PCR 

11. Q-PCR 

12. tail PCR 

http://universe-review.ca/I11-50-PCR.jpg
http://www.slideshare.net/
http://www.xxpresspcr.com/
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13. asymetrická PCR 

14. multiplex PCR 

15. nested PCR 

16. long PCR 

17. ISSR PCR 

18. LATE PCR 

19. RT PCR 

20. „Bublinová“ PCR 

 

Real-Time PCR 
 

Ze všech typů PCR jsem pro bližší vysvětlení zvolila tuto modifikaci, protože 

se stala nedílnou součástí mé výzkumné praxe v genetické laboratoři Oddělení 

kriminalistické techniky a expertiz v Ústí nad Labem. Jde o variantu polymerázové 

řetězové reakce probíhající v reálném čase. V každém cyklu reakce jsou 

zaznamenávány informace o právě vzniklých produktech. Kvantitativní detekce 

produktů se uskutečňuje prostřednictvím fluorescenčně značených sond, primerů či 

interkalačních barviv. Proces vytváření dvouřetězcových molekul z jednořetězců, za 

předpokladu, že s jejich sekvence vyznačují úplnou komplementaritou bází, můžeme 

označit pojmem hybridizace. Výchozím krokem pro hybridizaci je příprava tzv. 

hybridizačních sond. Jedná se o jednořetězcové radioaktivně či chemicky značené 

nukleotidové sekvence DNA (Šmarda et al., 2005). Hybridizační sondy a primery jsou 

značeny např. pomocí fluorescenčních barviv (fluoroforů či fluorochromů). Tato 

barviva emitují světlo různé vlnové délky následující po absorpci světla. Hybridizační 

sondy dělíme podle specifičnosti k požadovanému PCR amplikonu (produktu PCR) na: 

 

1. nespecifické 

 

a) Ethidium-bromid 

b) LC Green
®

 

c) BEBO 

d) SYBR
®
 Green I 

e) Eva Green  
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2. specifické 

 

a) Scorpions
®

 

b) Hydrolyzační sondy (TaqMan
TM

) 

c) Hybridizační sondy FRET 

d) Molecular Beacons 

 

Seznam názvů těchto hybridizačních sond byl převzat z webových stránek firmy 

Eurogentec. 

 

7.3.3.2  Metoda STRP 
 

Jedná se o moderní analytickou metodu, jejímž základem je práce se 

specifickými opakujícími se motivy DNA. V každé DNA můžeme rozlišit úseky 

kódující geny a tzv. nekódující úseky. Tato místa, která neslouží ke kódování genů, jsou 

tvořena opakujícím se vzorcem 2 – 4 nukleotidů a vyskytující se v různých velikostech, 

nazýváme tandemové repetice. Tandemové repetice se u jedinců odlišují, a proto nám 

dovolují využívat tyto úseky při genetické analýze. STRP metoda je v současnosti 

využívána pro sledování genetických onemocnění.  

 

7.3.3.3  Metoda RFLP 
 

Jedná se o metodu využívající k porovnávání dvou jedinců téhož druhu tzv. 

restrikční fragmenty DNA. Pro existenci této metody byl nezbytný objev restrikčních 

enzymů (tzv. endonukleáz), které dokážou rozštěpit DNA na jednotlivé úseky. Tyto 

úseky jsou poté elektroforeticky separovány a přeneseny z elektroforetického gelu na 

nitrocelulózovou či nylonovou membránu. Polymorfismus těchto fragmentů je potom 

detekován za pomoci hybridizace a účasti specifických hybridizačních sond. 

Restrikčních endonukleáz je v současné době známo mnoho. Jejich odlišnost tkví 

v různorodých sekvencích, jež jsou příslušnou endonukleázou rozpoznávány a v jejich 

rozdílné inkubační teplotě. Níže uvádím nejpoužívanější typy restrikčních endonukleáz 
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spolu se sekvencí a hodnotou inkubační teploty, které byly převzaty z digitální učebnice 

na webových stránkách 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (Průša et al., 1998). 

 

1. MwoI (Methanobacterium wolfei), inkubační teplota = 60 °C: 

 

                            ↓ 

5´….GCNNNNN.NNGC….3´ 

3´….CGNN.NNNNNCG….5 

                   ↑ 

 

2. DdeI (Desulfovibrio desulfuricans), inkubační teplota = 37 °C: 

 

          ↓ 

5´….C.TNAG….3´ 

3´….GANT.C….5´ 

                   ↑ 

 

3. HaeIII (Haemophilus aegyptius), inkubační teplota = 37 °C: 

 

             ↓ 

5´….GG.CC….3´ 

3´….CC.GG….5´ 

             ↑ 

 
 

7.3.3.4  Metoda RAPD 
 

Tato metoda je založena na amplifikaci DNA fragmentů za přítomnosti pouze 

jednoho typu primeru o délce 9-11 nukleotidových bází. Délka tohoto primeru bývá 

obvykle 10 bází. Při této metodě je teplota annealingu nižší okolo 35 až 38 °C. 

Amplifikáty jsou následně elektroforeticky rozděleny na agarózovém gelu. Ke 

zviditelnění se používá etidium bromidu. RAPD je z hlediska náročnosti na vybavení 

laboratoře poměrně jednoduchou metodou. Metody RAPD se využívá především 

k detekci individuálních nebo meziliniových genetických rozdílů. Tímto způsobem je 

možno detekovat polymorfismus a poměrně rychle získat velký počet znaků pro 

identifikaci jedinců (Mazura et al., 2001).  
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8  Forenzní analýza DNA 
 

Po objevení metod pracujících s konkrétními úseky DNA započala éra 

identifikace osob metodami molekulární genetiky. Pro forenzní genetiku je stěžejních 

hned několik následujících typů analýz DNA. 

 

1. Analýza jaderné DNA (n-DNA) 

 

Kriminalistika využívá nejčastěji právě jadernou DNA, která napomáhá při 

řešení občanskoprávních sporů (např. určení otcovství) a v oblasti trestněprávního 

jednání (násilné trestné činy). Rozlišují se právě tyto typy analýzy n-DNA (Straus et al., 

2008): 

 

a) Analýza STR polymorfismů a určení pohlaví 

b) Analýza STR polymorfismů lokalizovaných na Y – chromozomu 

c) Analýza STR polymorfismů lokalizovaných na X – chromozomu 

 

Při analýze STR polymorfismů na Y/X – chromozomu je umožněno sledovat 

příbuzenské vztahy po paternální či maternální linii. Analýzu STR polymorfismu na Y- 

chromozomu je vhodné využít i u tzv. smíšených vzorků, kdy je nutno identifikovat 

jedince mužského pohlaví (mravní delikty). 

 

2. Analýza mitochondriální DNA (mt-DNA) 

 

K analýze mt-DNA přistupujeme v případě, kdy je degradace materiálu 

maximální a není již možno stanovit STR polymorfismy jaderné DNA. Metoda je 

založena na sekvenační analýze dvou oblastí mt-DNA, které jsou značeny zkratkami 

HVR1 a HVR2. Hodnota získaných výsledků je oproti stanovení profilu z jaderné DNA 

nižší. Prostřednictvím mt-DNA jsme schopni posuzovat i příbuznost dvou jedinců po 

materiální linii, a to díky matroklinní dědičnosti mitochondrií. 
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3. Analýza non-humánní DNA (tj. živočišná DNA) 

 

Nejméně používanou metodou je analýza STR polymorfismů non-humánní 

DNA. Využívá se především k identifikaci zvířecího původce ve směsných vzorcích. 

Množství polymorfismů se odlišuje vzhledem k druhu původce (pes, kočka, kůň atd.) 

 

Forenzní analýza DNA má v kriminalistické praxi jasně stanovený postup, který 

můžeme rozdělit do dvanácti základních kroků: 

 

1. ohledání stop 

2. orientační test 

3. odběr materiálu 

4. izolace a purifikace DNA 

5. kvantifikace DNA 

6. amplifikace DNA 

7. fragmentace a detekce fragmentů DNA (fragmentační analýza) 

8. sekvenace DNA (sekvenační analýza) 

9. odečet profilů 

10. statistická analýza 

11. práce s databází 

12. zpracování posudku 

 

V rámci forenzní genetiky se budu v následujících podkapitolách věnovat pouze 

prvním devíti bodům. Zbylé tři body jsou pouhým matematickým, statistickým a 

záznamovým vyjádřením získaných laboratorních výsledků a nejsou předmětem této 

diplomové práce, a proto se o nich zmíním jen okrajově. 

 

8.1  Ohledání stop 
 

Prvním krokem na místě činu je jeho bezprostřední vizuální ohledání. Pokud na 

místě činu přehlédneme, zničíme či špatně zajistíme stopu, tak ani nejlepší laboratoř, 

metody a specialisté již nepomohou. Po posouzení místa činu následuje rozhodnutí a 

naplánování strategie ohledání. Veškerý nashromážděný a zajištěný materiál je poté 
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odesílán do kriminalistické laboratoře. Nezbytnou součástí při ohledávání místa činu je 

následné zaprotokolování neboli zpracování protokolu o ohledání. 

 

8.2  Orientační test 
 

Jedná se o druh testu, který nám s přesností určí, zda je nalezená krevní stopa 

lidského či zvířecího původu. Každý test detekuje naředěnou krev v odlišných 

poměrech (Hemotest v poměru 1 : 500000, Hexagon 1 : 1000000). Každý orientační test 

obsahuje testovací proužek a lahvičku s příslušným pufrem. Výsledek orientačního testu 

se objevuje do 5 minut po nanesení krve na testovací pole. 

 

8.3  Odběr materiálu 
 

Způsoby odběru materiálu jsou podrobně popsány v kapitole 3.3. Při odběru je 

nejdůležitější zabránit poškození, narušení, zničení, znehodnocení či kontaminaci stopy. 

Při odběru je nutností dodržovat pravidla bezpečnosti. Na místě činu se chováme jako 

v neznámém prostředí, které je v prvopočátku ohledání bráno jako infekční oblast. Při 

odběru materiálu užíváme nitrilové či latexové rukavice, návleky, overaly, respirátor a 

ochranné brýle. 

 

8.4  Izolace a purifikace DNA 
 

Izolace nukleových kyselin je základní metodou každé forenzní laboratoře (Obr. 

21). Pokud experti nedokážou provést kvalitní izolaci, není možné pokračovat v dalších 

krocích DNA analýzy. Analýza DNA, která byla špatně izolována, může dokonce vést 

k nesprávným či falešným výsledkům (Zvárová et al., 2012). 

 

Každá buňka po své smrti podléhá vlivům okolního prostředí (vlhkost, teplota, 

pH, bakterie, houby aj.) a dochází k její postupné degradaci. Z tohoto důvodu je nutné 

pečlivě uchovávat a ochraňovat zajištěné vzorky. Dalším krokem následujícím po 

izolaci DNA je odstranění inhibitorů a kontaminačních látek ze vzorku (purifikace). 

Cílem purifikačních procesů je získat DNA v nativním stavu v co největší čistotě 

(Šmarda et al., 2005). Inhibitory řadíme mezi činitele blokující aktivní místa polymeráz. 

K odstranění inhibitorů ze vzorku používáme např. betadin nebo albumin. Dalším 
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nepříznivým činitelem je UV záření, které způsobuje tvorbu thyminových dimerů, jež 

blokují pohyb polymerázy po templátové DNA. 

 

K běžným typům purifikace patří tzv. purifikace nukleových kyselin 

chromatografií. Nukleové kyseliny umístěné na chromatografických kolonkách bývají 

často vkládány do centrifugačních zkumavek a kombinují tak chromatografii 

s centrifugací. Centrifugace je jednou ze separačních metod, které se v molekulární 

biologii používají (Šmarda et al., 2005). 

 

 

Obr. 21 Izolace DNA ve forenzní laboratoři 
 

Zdroj: http://i1.ytimg.com/vi/v3x8KHvZOu0/hqdefault.jpg?feature=og 

 

Pro izolaci DNA se v kriminalistické laboratoři využívají speciální izolační kity, 

které můžeme rozlišit do dvou skupin: 

 

1. Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin – umožňuje získat čistou genomovou 

DNA z krve, plazmy, séra, moči či bukálních stěrů 

 

2. Kit pro izolaci DNA z tkání – umožňuje získat čistou genomovou DNA 

z různých typů tkání 

 

Izolovat DNA je možné za pomoci mnoha metod. V současnosti řadíme 

k nejpoužívanějším metodám fenol – chloroformovou extrakci nukleových kyselin, 

chelexovou metodu a adsorpci nukleových kyselin na silikát. 

 

http://i1.ytimg.com/vi/v3x8KHvZOu0/hqdefault.jpg?feature=og
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8.4.1  Metoda fenol – chloroformové extrakce nukleových kyselin 
 

Touto metodou je obsah nukleových kyselin ponechán ve vodném prostředí. 

V průběhu procesu jsou odstraňovány ostatní složky lyzátu, a to především bílkoviny. 

Chloroform řadíme k organickým rozpouštědlům, a proto nedochází ke smíchání 

s vodným roztokem. Směs je rozdělena na vodnou a chloroformovou fázi (Obr. 22). 

 

 

Obr. 22 Fenol – chloroformová extrakce DNA 
 

Zdroj: http://bitesizebio.s3.amazonaws.com/content/uploads/2008/02/phenol-ext1.gif 
 

8.4.2  Chelexová metoda 
 

Tato metoda využívá speciálních chelatačních činidel např. styren-

divinylbenzenové pryskyřice. V prvním kroku jsou vzorky promyty, aby se odstranili 

případné inhibitory PCR (např. hem), pak jsou přidány do 5% roztoku chelexu a teplota 

je zvýšena na bod varu. Varem denaturují proteiny a DNA je uvolněna z buňky. 

Nakonec se vzorky centrifugují, ssDNA (single stranded - jednořetězcová DNA) je 

přítomna v supernatantu a může být odebrána k dalším krokům analýzy (Obr. 23). 

Tento postup se ukázal být účinnější než fenol-chloroformová extrakce, navíc je postup 

poměrně nenáročný, což s sebou nese menší riziko kontaminace (Walsh, Metzger, 

Hiquchi, 1991). 

 

http://bitesizebio.s3.amazonaws.com/content/uploads/2008/02/phenol-ext1.gif
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Obr. 23 Extrakce DNA chelexem 
 

Zdroj: http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Genetics/Buccal_DNA_isolation/bucc

al_dna_images/13_chelex_pellet_P2193038.JPG 
 

8.4.3  Metoda adsorpce nukleových kyselin na silikát 
 

Tato metoda využívá vysoké afinity nukleových kyselin za přítomnosti 

chaotropních solí (guanidinu či NaI) na silikátový povrch. DNA se v přítomnosti těchto 

solí váže na silikát, ale ostatní látky se na silikát nevážou. Roztok tedy obsahuje lyzát, 

soli a silikáty. Vazbu DNA na silikát usnadníme protřepáváním směsi. Této metody 

využívají i forenzní laboratoře Policie ČR. Mezi nejznámější laboratorní vybavení na 

izolaci a purifikaci DNA jsou v posledních letech řazeny přístroje firmy Qiagen 

(BioRobot® EZ1, BioRobot® M48). 

 

Speciálním mechanismem izolace DNA je pro kriminalisty užití tzv. FTA karet. 

Jedná se o speciální celulózové adsorbční papírky, které slouží k bezprostřední 

stabilizaci DNA. Takto zachycená DNA vydrží na FTA kartě v řádu několika let. Tyto 

karty jsou napuštěny speciálními látkami, které vedou k lýzi buněk a následné 

denaturaci proteinů. Tyto karty se dají rovnou využít v procesu PCR. Výhodou FTA 

karet je poměrně jednoduché skladování. 

 

8.5  Kvantifikace DNA 
 

Kvantifikace zahrnuje stanovení množství vzorku DNA po její úspěšné izolaci. 

Přístrojové vybavení laboratoře a amplifikační kity pracují s množstvím v poměrně 

úzkém intervalu. Obvykle pracují kity při rozmezí mezi 0.5 – 2.5 ng templátové DNA. 

Za pomoci kvantifikace zjišťujeme nejen množství DNA ale i její čistotu. Kvantifikaci 

považujeme za přípravnou část, která následuje bezprostředně před amplifikací DNA. 

http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Genetics/Buccal_DNA_isolation/buccal_dna_images/13_chelex_pellet_P2193038.JPG
http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Genetics/Buccal_DNA_isolation/buccal_dna_images/13_chelex_pellet_P2193038.JPG
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Z hlediska důležitosti je kvantifikace podstatným krokem neboť čistota a kvalita vzorku 

je před amplifikací rozhodující. V současné době existuje hned několik metod pro 

kvantifikaci DNA (Aluquant human DNA kvantifikační systém či Slot blot/dot blot 

kvantifikace). V kriminalistických laboratořích nejsou tyto metody příliš využívány, 

protože množství DNA je velmi malé. Proto je ve forenzní laboratoři užíváno především 

metody Real-Time PCR. 

 

8.6  Amplifikace DNA 
 

Pro dosažení jednoznačných výsledků a pro provedení dalších testů je nutné 

zajistit dostatečné množství vzorku. Pro tyto účely nám slouží proces tzv. amplifikace, 

během které dochází k namnožení získané DNA v dostatečném množství kopií dle 

předloženého templátu DNA. Tato fáze analýzy DNA se uskutečňuje 

v automatizovaném termocykleru, v němž se teplota mění v nastavených časových 

intervalech. Postupným opakováním tohoto procesu se exponenciálně vytváří až 

miliarda kopií vybraného úseku DNA (Šmarda et al., 2005). Amplifikace DNA probíhá 

metodou PCR podrobněji vysvětlenou v kapitole 7.3.3.1. V této kapitole bude nutno 

osvětlit pár významných pojmů, které s touto řízenou chemickou reakcí úzce souvisí. 

Při amplifikaci využíváme tzv. amplifikačních kitů. Amplifikační kit je v podstatě 

chemická souprava použitá ke zpracování vzorků DNA v průběhu její amplifikace. 

 

8.6.1  Amplifikační kity 
 

V současné době je počet STR lokusů amplifikačních kitů nastaven na 

standardních 15 a více, ale v 90. letech 20. století byl tento počet původně mnohem 

nižší, a to 3 až 4 STR lokusy. Také jejich značení technologicky vyspělo. Původně se 

značilo za pomoci stříbra, avšak nyní se tyto STR lokusy značí pomocí fluorescenčních 

barviv. Na trhu s amplifikačními kity užívanými ve forenzních laboratořích, hrají hlavní 

úlohu dva američtí výrobci Applied Biosystems a Promega Corporation. Jednotlivé 

amplifikační kity se odlišují počtem zastoupených lokusů a dále pak i vnitřním 

standardem. Kity Applied Biosystems obsahují vnitřní standard se 16 fragmenty DNA. 

Značí se fluorescenčními barvami ROX (červené značení) pro čtyřbarevnou analýzu 

nebo LIZ (oranžové značení) pro pětibarevnou analýzu. Kity PowerPlex® od Promega 
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Corporation naopak obsahují vnitřní standard Internal Lane Standard 600 (ILS 600) s 22 

DNA fragmenty. Standard se značí fluorescenční barvou CRX - červená (Butler 2005). 

 

Výzkumná část mé diplomové práce byla zaměřena na verifikaci nejnovějšího 

kitu firmy Applied Biosystems, a proto se v následujících kapitolách věnuji kitům 

tohoto výrobce, zatímco produkty firmy Promega Corporation zmiňuji pouze okrajově. 

Veškeré parametry a hodnoty kitů v následujících podkapitolách byly převzaty a 

přeloženy z manuálů volně dostupných  na webových stránkách výrobců. 

 

8.6.1.1  Příklady amplifikačních kitů firmy Applied Biosystems 
 

 

AmpFℓSTR® Identifiler® Plus 
 

AmpFℓSTR® Identifiler® Plus je druh amplifikačního kitu zahrnující celkem 15 

lokusů krátkých tandemových repeticí a amelogeninový systém pro určení pohlaví. 

Tento kit poskytuje 15 lokusů v souladu se světovou STR databází. Primery jsou 

navrženy tak, aby nevznikaly artefakty špatným navázáním fluorescenční barvy na 

primer tzv. dye-labeling artefacts. AmpFℓSTR® Identifiler® Plus obsahuje těchto 16 

STR lokusů: CSF1PO, D2S1338, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, 

D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, FGA, TH01, TPOX, vWA a Amelogenin. 

Tento amplifikační kit obsahuje třináct jaderných lokusů, které odpovídají lokusům 

vedených v databázi CODIS (Combined DNA Index Systém). Identifiler® Plus využívá 

pětibarevné fluorescenční značení - ET®, NED™, VIC®, LIZ® a FAM™. Tento kit 

pracuje s AmpliTaq Gold® DNA polymerázou. 

 

AmpFlSTR® SGM Plus® 

 

Jedná se o druh amplifikačního kitu, který amplifikuje celkem 10 

tetranukleotidových STR lokusů (D3S1358, vWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, 

D21S11, D18S51, D19S433, TH01, FGA) a amelogeninový lokus pro určení pohlaví. 

AmpFLSTR® SGM Plus® kit využívá čtyřbarevné fluorescenční značení - 

JOE™, ROX™, NED™ a FAM™. Tento kit pracuje taktéž s AmpliTaq Gold® DNA 

polymerázou. 
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AmpFℓSTR® Yfiler™ 
 

Firma Applied Biosystems vyvinula a v roce 2008 validovala amplifikační kit 

AmpFℓSTR® Yfiler™, který amplifikuje celkem 17 Y-STR lokusů. SWGDAM 

(Scientific Working Group – DNA Analysis Methods) doporučuje právě 11 z nich, a to 

DYS19, DYS385a/b, DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS438 a 

DYS439. Ke zbývajícím 6 vysoce polymorfním lokusům  řadíme: DYS437, DYS448, 

DYS456, DYS458, DYS635 (Y-GATA C4) a Y-GATA H4.  Lokusy jsou značeny pěti 

fluorescenčními barvami - PET®, NED™, LIZ®, FAM™ a VIC®. Stejně jako ostatní 

amplifikační kity i tento kit pracuje s AmpliTaq Gold® DNA polymerázou. 

 

AmpFℓSTR® MiniFiler™ 

 

Roku 2007 firma Applied Biosystems uvedla na trh první komerčně dostupný 

mini STR multiplex tzv. AmpFℓSTR ® MiniFiler™ PCR amplifikační kit. Kit obsahuje 

8 autozomálních STR lokusů (CSF1PO, FGA, D2S1338, D7S820, D13S317, D16S539, 

D18S51, D21S11) a marker určující pohlaví – tzv. amilogeninový lokus. Pokud je k 

dispozici dostatečné množství DNA pro více analýz, je vhodné kombinovat výsledky 

získané z MiniFiler™ právě s Identifiler® nebo SGM Plus™, zvýší se tak možnost 

správného určení STR profilu (Mulero et al. 2008). 

 

AmpFLSTR® Profiler Plus® 

 

AmpFLSTR® Profiler Plus® kit představuje multiplex o 9 tetranukleotidových 

STR lokusech (D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D18S51, D21S11, 

FGA, and vWA) a amelogeninovém systému. Kit využívá 4 fluorescenční barviva - 

JOE™, NED™, FAM™ a ROX™ a AmpliTaq Gold® DNA polymerázu. 

 

AmpFℓSTR® NGM™ 
 

AmpFlSTR® NGM™ patří mezi nejmladší sérii kitů firmy Applied Biosystems.  

Kit AmpFlSTR® NGM™ obsahuje 14 tetranukleotidových STR lokusů a jeden 

trinukleotidový STR lokus. Celkem tento kit zahrnuje 16 STR lokusů a amelogeninový  

lokus pro určení pohlaví. Deset z nich je shodných s kitem AmpFlSTR SGM Plus™ 
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(D3S1358,  vWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, TH01 a 

FGA). Dále tento kit amplifikuje 3 mini STR lokusy (D10S1248, D22S1045 a D2S441) 

a dva vysoce polymorfní lokusy (D1S1656 a D12S391). 

 

AmpFlSTR® NGM SElect™ 

 

Výzkumná část mé diplomové práce se zakládá na verifikaci nejnovějšího 

amplifikačního kitu značky AmpFlSTR® NGM SElect™. Bližší popis tohoto kitu 

uvádím v kapitole 10 spolu se stručnou charakteristikou a naměřenými parametry 

získanými během výzkumu ve forenzní laboratoři. 

 

8.6.1.2  Příklady amplifikačních kitů firmy Promega Corporation 

 

Mezi nejznámější kity této firmy řadíme např.:  

 

PowerPlex® 16 

 

PowerPlex® 16 představuje multiplexový STR systém užívaný při profilování 

DNA. Jedná se o autozomální amplifikační kit, který zahrnuje celkem 16 STR lokusů 

včetně amelogeninu (Penta E, D18S51, D21S11, TH01, D3S1358, FGA, TPOX, 

D8S1179, vWA, Amelogenin, Penta D, CSF1PO, D16S539, D7S820, D13S317 and 

D5S818) a používá tři fluorescenční barvy (TMR, fluorescein, JOE). PowerPlex® 16 

amplifikuje všech 13 doporučovaných STR lokusů dle CODISu. 

 

PowerPlex® 18D System 
 

 

Tento čtyřbarevný multiplex (TMR, JOE, FL, CXR) amplifikuje celkem 13 STR 

lokusů dle CODIS (D18S51, D21S11, TH01, D3S1358, FGA, TPOX, D8S1179, vWA, 

CSF1PO, D16S539, D7S820, D13S317, D5S818) a další ch 5 lokusů včetně 

amelogeninu (Amelogenin, Penta E, Penta D, D2S1338 a D19S433). Tento kit byl 

validován pro kriminalistickou praxi roku 2011. 
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PowerPlex® 21 System 

 

Kit PowerPlex® 21 System obsahuje podle uživatelské příručky dostupné na 

webových stránkách firmy Promega celkem 20 STR lokusů a amelogeninový lokus pro 

určení pohlaví (D1S1656, D2S1338, D3S1358, D5S818, D6S1043, D7S820, D8S1179, 

D12S391, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, Amelogenin, CSF1PO, 

FGA, Penta D, Penta E, TH01, TPOX and vWA). Detekci umožňují 4 fluorescenční 

barviva (JOE, CXR, TMR a fluorescein). Tento amplifikační kit obsahuje nejvíce 

lokusů ze všech zmíněných kitů. 

 

PowerPlex® Y23 System 

 

        PowerPlex® Y23 obsahuje celkem 23 Y-STR lokusů, které se vyskytují na 

nerekombinantní části Y-chromozómu a jsou využívány pro analýzu mužské DNA 

(DYS576, DYS389 I/II, DYS448, DYS19, DYS391, DYS481, DYS549, DYS533, 

DYS438 (penta), DYS437, DYS570, DYS635, DYS390, DYS439, DYS392, DYS643 

(penta), DYS393, DYS458, DYS 385 a/b, DYS456 a YGATA-H4.). Primery specifické 

pro jednotlivé lokusy jsou značeny Fluoresceinem (FL), TMR nebo JOE.  

 

PowerPlex® ESX a ESI Systems  

 

Firma Promega vyvinula ve spolupráci s ENFSI (European Network of Forensic 

Science Institutes) soubor čtyř nových kitů (PowerPlex® ESX 16, PowerPlex® ESI 16, 

PowerPlex® ESX 17 a PowerPlex® ESI 17) pro použití profilování DNA v Evropě. 

Tyto kity využívají 5 fluorescenčních barviv a 17 STR lokusů včetně amelogeninu 

(D3S1358, D8S1179, D18S51, D21S11, FGA, TH01, vWA, D2S441, D10S1248, 

D22S1045, D1S1656, D12S391, D2S1338, D16S539, D19S433, SE33 a Amelogenin). 

 

Všechny zmíněné amplifikační kity je možno objednat v baleních po 100 až 400 

reakcích na webových stránkách výrobců. K dispozici jsou zde i odborné příručky, 

validační certifikáty a veškeré potřebné parametry těchto kitů. 
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8.6.2  Nežádoucí jevy při amplifikaci DNA 
 

V průběhu amplifikace dochází v případě nedostatečného množství templátové 

DNA k určitým nežádoucím efektům, které výrazně ovlivňují výsledný DNA profil a 

celý průběh analýzy DNA. Mezi tyto nežádoucí jevy řadíme: 

 

1. Stochastický efekt – V případě, že je ve vzorku nedostatek templátové 

DNA může vzhledem k nízkému počtu kopií této DNA docházet 

k nevyvážené amplifikaci následované nenasednutím primeru na příslušnou 

sekvenci. 

  

2. Alelický drop out (ADO) – Tento stav nastává, dojde-li k výpadku alely 

v průběhu amplifikace (Obr. 24). Důvodem vzniku tohoto jevu je opět nízká 

koncentrace templátové DNA. Jedna náhodná alela není amplifikována a to 

vede ve výsledku k falešnému určení homozygota, ač je správně profil 

heterozygotní (Alonso, et al., 2004). 

 

 

Obr. 24 Grafické znázornění alelického drop outu 
 

Zdroj: http://www.preimplantationgeneticdiagnosis.it/img/ADO_pgd.jpg 

 

3. Alelický drop in (ADI) – Jde o jev vyskytující se u vzorků s nízkou 

koncentrací DNA. K tomuto jevu dochází v průběhu DNA amplifikace, kdy 

se ve vzorku objevuje cizí alela, která pronikla do vzorku předešlou 

kontaminací. 

 

http://www.preimplantationgeneticdiagnosis.it/img/ADO_pgd.jpg
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4. Nulová alela - Je označením pro situaci, kdy v sekvenci pro primer dochází 

k mutaci, která má za následek nenasednutí primeru. Pokud nedojde k jeho 

nasednutí, daná alela se nenamnoží. 

 

5. Dye artefakty (Blob artefacts) – Jde o skupinu artefaktů vytvářejících 

peaky v profilu. Jedná se o druh artefaktů způsobených díky druhu 

použitého amplifikačního kitu. Místa výskytu peaků v profilu jsou uváděna 

v manuálu daného amplifikačního kitu přímo jeho výrobcem (Obr. 25). 

 

6. Šum pozadí (Noise) – Jedná se o nepravidelnosti v pozadí profilu vznikající 

během DNA analýzy. Nejčastěji je šum způsoben přítomností starších 

kapilár, či staršího polymeru v sekvenátoru. Dalšími příčinami vzniku šumu 

jsou např. přítomnost nečistot v přístroji, změny napětí v průběhu 

elektroforézy popř. situace, kdy je ve vzorku obsažen také jiný materiál než 

lidský např. bakterie (Obr. 25). 

 

 

Obr. 25 Grafické znázornění dye artefaktu a šumu pozadí 
 

Zdroj: http://bioforensics.com/genophiler/images/Blob-Noise-Stutter.jpg 

 

Jak bylo již výše popsáno, reakční směs prochází 3 základními kroky 

(denaturace, annealing a renaturace). Výsledné produkty PCR označujeme jako tzv. 

amplikony. Tyto amplikony vstupují do dalších kroků DNA analýzy. 

 

8.7  Fragmentace a detekce fragmentů DNA (fragmentační analýza) 
 

Dalším významným krokem následujícím po amplifikaci DNA je označení 

jednotlivých DNA fragmentů fluorescenčními barvivy. Následuje rozdělení alel dle 

http://bioforensics.com/genophiler/images/Blob-Noise-Stutter.jpg
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jejich velikosti. Tento proces můžeme označit jako tzv. fragmentační analýzu. 

Fragmentační analýza umožňuje analyzovat velké množství markerů na principu 

kapilární elektroforézy. PCR produkty jsou značeny fluorescenčními barvivy, která při 

průchodu kapilárou a po ozáření laserem emitují světlo různé barvy a intenzity a přístroj 

detekuje tzv. peaky. Podle webových stránek firmy Pentagen určuje poloha každého 

peaku vůči známému standardu typ alely daného polymorfismu specifického pro 

testovaný chromozom. Fragmentační analýzu jsme schopni provádět za pomocí tzv. 

sekvenátoru. Typ a mechanismus přístroje bude popsán v podkapitole 8.8. 

 

 Jak již bylo výše zmíněno, fragmentační analýza vyžaduje využití tzv. 

elektroforézy. Nejčastěji rozlišujeme tři druhy elektroforéz užívaných v kriminalistické 

praxi, a to: 

 

1. kapilární elektroforéza (CE – Capillary Electophoresis) 

2. denaturační gradientová gelová elektroforéza (DGGE - Denaturing Gradient Gel 

Electrophoresis) 

3. polyakrylamidová gelová elektroforéza (PAGE - Polyacrylamide Gel 

Electophoresis) 

 

Kapilární elektroforéza (Obr. 26) je v současné době považována za jednu 

z nejspolehlivějších metod a ve forenzní praxi převládá nad gelovými elektroforézami. 

Kapilární elektroforéza využívá pohybu nabitých částic ve speciálním elektroforetickém 

polymeru, který je uzavřen v kapiláře za účasti elektroforetického pufru, do něhož jsou 

ponořeny konce kapilár. Tento polymer rozděluje jednotlivé částice podle jejich 

molekulové hmotnosti. Hlavním nositelem náboje nukleových kyselin jsou negativně 

nabité fosfátové skupiny, díky nimž se kyseliny pohybují k opačně nabité elektrodě – 

anodě (Šmarda et al., 2005). Výhodou kapilární elektroforézy je nejen nízká spotřeba 

vzorku, ale také rychlost tohoto druhu separační metody. 

 



72 

 

 

Obr. 26 Přístroj pro kapilární elektroforézu 
 

Zdroj: http://www.pragolab.cz/uploads/assets/PrinCE/800x800x1/560.jpg 
 

8.8  Sekvenace DNA (sekvenační analýza) 
 

Počátky sekvenace DNA v 70. letech 20. století jsou spjaty se jmény 3 vědců – 

Maxam, Gilbert a Sanger. S jejich jmény jsou spojeny pojmy jako „plus-minus“ 

sekvenace pro jednovláknový DNA genom bakteriofága, terminátorové sekvenace 

využívající syntézy DNA polymerázou a radioaktivního značení bází či pojem 

sekvenace skrze chemickou modifikaci bází. V druhé polovině 90. let 20. století byly 

uvedeny na trh tzv. automatické sekvenátory. Tyto sekvenátory jsou schopné 

sekvenovat desítky různých molekul DNA. Z těchto dvou metod vycházejí současné 

systémy sekvenování DNA, které se začaly masivně rozvíjet od roku 2005 (Zvárová et 

al., 2012). Mezi tyto hlavní systémy patří (DNA Pacific SMRT™, SOLiD™ firmy 

Applied Biosystems, Illumina HiSeq či Genome Analyzer, Helicos Heliscope™ a 

Genome Sequencer společnosti Roche). 

 

Sekvenace DNA je pojem označující soubor biochemických metod, které slouží 

jako prostředek pro analýzu biologického materiálu (DNA). Díky sekvenování 

zjišťujeme přesné pořadí nukleotidových bází v řetězci DNA (Obr. 27). Sekvenační 

analýza má několik kroků. Po skončení rozdělení DNA na jednotlivé úseky dochází 

k průchodu média laserovým detektorem. Energie vyzářená z fluorescenčních barviv je 

http://www.pragolab.cz/uploads/assets/PrinCE/800x800x1/560.jpg
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zachycovaná speciální CCD kamerou (Charge Coupled Device Camera). Jednotlivým 

úsekům je poté za pomoci algoritmu přiřazována číselná hodnota (RFU). Tento 

komplikovaný a přesně kalibrovaný proces můžeme shrnout do dvou kroků. Výsledkem 

prvního kroku sekvenační analýzy je tzv. elektroforetogram. Jedná se o grafické 

znázornění výsledných dat. Jednotlivé báze jsou v eletroforetogramu značeny odlišnými 

fluorescenčními barvami - cytosin je značen modře, thymin červeně, adenin zeleně a 

guanin žlutě. Následuje druhý krok sekvenační analýzy, kdy jsou data získaná ze 

sekvenátoru zpracována speciálním typem softwaru. Z tohoto důvodu vlastní Policie ČR 

tzv. sekvenační série skládající se z přístroje pro sekvenační analýzu a dalších 

doprovodných komponent, jak bude uvedeno níže. 

 

 

Obr. 27 Schématické znázornění sekvenace DNA 
 

Zdroj: http://www.daviddarling.info/images/chain_termination_sequencing.gif 
 

Přístrojům určeným k sekvenační analýze říkáme sekvenátory. Sekvenátor 

použitý v průběhu mého výzkumu vyvinula firma Applied Biosystems. Jedná se o 

sekvenátor značky ABI PRISM® 3500, který se na trhu objevuje na podzim roku 2010. 

ABI PRISM® 3500 systém obsahuje několik základních komponent potřebných pro 

finální fázi identifikace jedince a vytvoření DNA profilu. Mezi jmenované komponenty 

patří: 

 

 

http://www.daviddarling.info/images/chain_termination_sequencing.gif
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1. ABI PRISM® 3500 Genetický analyzátor 

2. Počítačová stanice s NT operačním systémem Microsoft® Windows® 

3. ABI PRISM® 3500 Software pro genetický analyzátor 

4. ABI PRISM® DNA Sekvenační analýza 

5. ABI PRISM® GeneScan® software pro analýzu  

6. Kapilární řada 

7. Spotřební materiál a činidla 

 

ABI PRISM® 3500 (Obr. 28) je automatický kapilární elektroforézní systém, 

který může separovat, detekovat a analyzovat celkem 8 kapilár fluorescenčně značených 

DNA fragmentů, a to v rámci jednoho cyklu. Tento přístroj je schopen provádět jak 

fragmentační analýzu, tak i analýzu sekvenační. 

 

 

Obr. 28 Fotografie sekvenátoru ABI PRISM® 3500 v laboratoři 
 

Zdroj: http://www.transendogen.sav.sk/images/image007ga.jpg 
 

8.9  Odečet profilů, statistická analýza a zpracování posudku  
 

V současné době se data zpracovávají pomocí softwaru GeneMapper® Software 

v4.1. Daný software nám poskytuje naměřené hodnoty a grafická znázornění zjištěných 

DNA profilů, které jsou následně statisticky zpracovány.  Statistická vyhodnocení se 

provádí z pomoci různých statistických softwarů (IBM SPSS Statistics, Stat.com, 

Statistica 10). Celkový výsledek analýzy je poté zformulován v podobě tzv. odborného 

posudku, který je následně použit při vyšetřování.  

http://www.transendogen.sav.sk/images/image007ga.jpg
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9  Hodnocení DNA profilu 
 

  Lidský karyotyp je tvořen celkem 23 páry chromozómů. Z toho je 22 párů tzv. 

autozomálních chromozomů a 1 pár tzv. gonozomálních chromozomů. Na každém 

chromozomu jsou specificky uspořádány jednotlivé geny. Gen může být v populaci 

přítomen v různých formách (alelách), které mohou být vůči sobě dominantní (značíme 

A, B, C…) nebo recesivní (značíme a, b, c…). Podíváme-li se na tyto formy z hlediska 

genotypu, zjistíme, že je možné utvořit tři odlišné genotypy. První z těchto genotypů, 

který značíme AA, se nazývá dominantní homozygot. V opačném případě, který 

značíme aa, nazýváme jedince recesivním homozygotem. Posledním genotypem je Aa 

označovaný pojmem heterozygot. DNA profilem označujeme pak kombinaci genotypů 

získaných pomocí několika lokusů (Obr. 29). Lokus chápeme jako umístění genu na 

chromozomu. 

 

Z grafu, který získáme ze sekvenátoru, odečítáme následně daný DNA profil. 

V grafu jsou znázorněny jednotlivé peaky s charakteristickým číselným označením 

daných STR polymorfismů. V tomto profilu nalézáme většinou všech 15 STR 

polymorfismů i označení pohlavních chromozomů (Amelogenin). Může nastat situace, 

kdy nedojde ke stanovení všech 16 STR polymorfismů, ale i tak je někdy identifikace 

s menším počtem polymorfismů možná, zvláště v případě užšího okruhu podezřelých 

osob. Tento DNA profil je pro každého člověka jedinečný a v průběhu života zůstává 

nezměněn. Nalézt dva jedince s naprosto shodným DNA profilem je s výjimkou 

jednovaječných dvojčat považováno za téměř nemožné. 

 

Po zhodnocení profilu následuje interpretace získaných výsledků. Tuto fázi lze 

obecně považovat za nejtěžší fázi analýzy DNA. Interpretace závisí nejen na 

zkušenostech a profesionalitě experta, ale také na celé řadě dalších faktorů jako jsou 

např. artefakty, šum pozadí, alelické drop outy, peaky typu spike aj. Tyto faktory budou 

podrobněji popsány v následujících podkapitolách. 
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Obr. 29 Grafické znázornění DNA profilu na softwaru GeneMapper® Software v4.1 
 

Zdroj: http://str.ausbio.com/images/9/9b/Dna_profile_generated_using_direct_pcr_ampl

ification_from_a_blood_sample_deposited_on_an_fta_card.jpg 

 

Metoda DNA profilování čili tzv. DNA typing se zabývá určováním genotypů 

ve specifických místech molekuly DNA. Lokusy jsou specifické pro identifikaci jedince 

a danou populaci tak, aby byla minimalizována pravděpodobnost shody mezi dvěma 

náhodně vybranými nepříbuznými jedinci (Butler 2005). Je nezbytné porozumět jevům, 

které mohou být následkem genetické anomálie, PCR reakce, nebo mohou být 

způsobeny elektroforetickým zařízením, aby bylo možné rozpoznat, zda se jedná o 

smíšený vzorek nebo o vzorek DNA jednoho jedince (Buckleton et al. 2005). 

 

9.1  Stutter peaky 
 

Tyto peaky jsou ve srovnání s hlavní alelou kratší o jednu či několik repetic. 

Bývají proto řazeny do skupiny minoritních peaků (Obr. 30). K jejich vzniku dochází 

při sklouznutí polymerázy v průběhu elongace DNA. Díky jejich přítomnosti může 

docházet k obtížné analýze vzorku. Jedním z problémů stutter peaků ve vzorku je 

http://str.ausbio.com/images/9/9b/Dna_profile_generated_using_direct_pcr_amplification_from_a_blood_sample_deposited_on_an_fta_card.jpg
http://str.ausbio.com/images/9/9b/Dna_profile_generated_using_direct_pcr_amplification_from_a_blood_sample_deposited_on_an_fta_card.jpg
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možnost záměny homozygotního jedince za jedince heterozygotního. Jde o situaci, kdy 

se v elektroforetogramu objeví zároveň stutter peak a jedna alela. Tato situace ztěžuje 

analýzu smíšeného profilu, u kterého se rozhodujeme, zda se jedná o stutter peak či jde 

o minoritní alelu. Proporce stutteru jsou měřeny rozdílem mezi výškou stutteru a výškou 

hlavní alely, stutter peak by měl být menší než 20% výšky hlavní alely. Procento stutter 

peaků roste u všech lokusů s navýšeným počtem PCR cyklů a také s rostoucím počtem 

templátové DNA. Procento stutterů dále závisí na tom, zda se jedná o di-, tri- nebo 

tetranukleotidovou repetici. V případě tetranukleotidových repetic se stuttery objevují 

přibližně v 15 % pro di- a trinukleotidové je toto procento mnohem vyšší až 30 % 

(Butler 2005). 

 

 

Obr. 30 Grafické znázornění stutter peaku 
 

Zdroj: http://bioforensics.com/genophiler/images/stutter.jpg 
 

9.2  Nespecifické artefakty 
 

V průběhu amplifikace dochází ve výsledných datech z elektroforetogramu ke 

vzniku nespecifických artefaktů. Důvodem, proč tyto artefakty vznikají, je nejčastěji 

degradovaný či kontaminovaný vzorek DNA. Tyto artefakty neumíme nijak předvídat 

ani určovat jejich tvar a pozici. Přesto však mohou podstatně ovlivnit interpretaci dat 

z elektroforézy. Kvalita DNA profilu se upravuje navýšením počtu cyklů z obvyklých 

28 na 34 či využitím metody post-PCR purifikace. Podrobněji byla jedna skupina těchto 

artefaktů popsána již v kapitole 8.6.2.  

 

9.3  Pull up peaky 
 

Ve výsledných datech z elektroforetogramu se mohou objevovat tzv. pull up 

peaky. Jedná se o malé peaky jedné barvy, vyskytující se přímo pod velkými peaky jiné 

http://bioforensics.com/genophiler/images/stutter.jpg
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barvy (Butler et al. 2004). Vznik těchto pull up peaků způsobují dva elementy. 

V prvním případě je matrice vytvořena ze špatných setů filtrů nebo ze špatných 

fluorescenčních barev (nevyhovující nastavení matrice). V druhém případě je signál 

některých velkých peaků natolik silný, že vynese i barvu těchto pull up peaků (Obr. 31). 

 

 

Obr. 31 Grafické znázornění pull up peaku 
 

Zdroj: http://bioforensics.com/genophiler/images/Pull-Up.jpg 
 

9.4  Drop out alela 
 

Při PCR amplifikaci může dojít k alelickému drop outu. Jedná se o stav, ke 

kterému dochází při malém množství templátové DNA, kdy je jedna z alel 

amplifikována větší měrou než alela druhá. Specifický jev nastává u heterozygotického 

genotypu, kdy může docházet k menší amplifikaci jedné z alel. To má za následek vznik 

falešného homozygotického genotypu a chybnému zhodnocení výsledků (podrobnější 

popis viz kapitola 8.6.2). 

 

 

 

http://bioforensics.com/genophiler/images/Pull-Up.jpg
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9.5  Peak spike 
 

Spike peaky jsou skupinou peaků s ostrými vrcholy se stejnou intenzitou 

fluorescence napříč všemi barvami (Obr. 32). Po re-injekci vzorku do kapiláry se tyto 

píky neobjevují na stejné pozici v elektroforetogramu (Butler 2005). Jinak můžeme 

spike peaky vysvětlit jako optický artefakt fragmentační analýzy, ke kterému dochází, 

když se elektrický výboj promítne do výsledného elfogramu profilu DNA. Spike peak 

nemusí být v pozici alely, často má nepravidelný tvar a je tak jasně (i strojově) 

odlišitelný od peaku alely. 

 

 

Obr. 32 Grafické znázornění peaku typu spike 
 

Zdroj: http://bioforensics.com/genophiler/images/spike.jpg 

 

9.5 Směsné vzorky 
 

Samostatnou oblastí při hodnocení DNA profilů, kterou je nutno zmínit, je 

problematika tzv. směsných vzorků. Jedná se o vzorky s více druhy DNA. Směsi 

nejčastěji zajišťujeme např. z těla oběti sexuálního napadení, popř. z mrtvol, které 

dostaly těsně před smrtí krevní transfuzi. Ve směsném vzorku obvykle rozlišujeme 

majoritní a minoritní složku. Minoritní složka pohybující se okolo 10% z celkového 

množství směsného vzorku zůstává často v pozadí majoritní složky. Minoritní složka je 

v tomto případě velice špatně identifikovatelná. V grafickém znázornění profilu nám 

může napovědět např. přítomnost více než 2 alel v jednom lokusu, popř. přítomnost 

procentuální nevyváženosti jednotlivých peaků. 

 

  

http://bioforensics.com/genophiler/images/spike.jpg
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10  Výzkum 
 

Pro naplnění výzkumné části mé diplomové práce jsem se rozhodla zažádat o 

spolupráci vedoucího Oddělení kriminalistické techniky a expertiz v Ústí nad Labem, 

pana PhDr. Vladimíra Procházku. V rámci oddělení forenzní genetiky mi bylo 

umožněno zúčastnit se verifikace nového amplifikačního kitu, který bylo nutno ověřit 

na laboratorních přístrojích, za účelem získání akreditace na jeho užití v kriminalistické 

praxi. Cílem verifikace bylo ověření hodnot nastavených výrobcem a jejich přesné 

změření na konkrétních přístrojích, které jsou používány v ústecké forenzní laboratoři. 

Výsledné hodnoty měření byly zakomponovány do závěrečné verifikační zprávy 

s veškerými vědeckými a statistickými závěry. Tuto verifikační zprávu předkládám 

jakožto výzkumnou část své diplomové práce. Aktivně jsem se podílela všech fází 

verifikace a osobně se zapojila do tvorby závěrečné verifikační zprávy, a to za 

odborného dohledu týmu Oddělení kriminalistické techniky a expertiz pod vedením mé 

konzultantky, paní PhDr. Petry Pacholíkové. V současné době připravuji pro toto 

oddělení také rešerši, která bude do budoucna podkladem pro diskuse před akreditační 

komisí. 

 

Získání akreditace je v současné době nezbytně nutnou podmínkou pro 

technologický rozvoj forenzních laboratoří. Každá akreditovaná laboratoř musí splňovat 

podmínky stanovené mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2005 vyhlášenou 

Českým institutem pro akreditaci. K těmto podmínkám můžeme zařadit – pravidelnou 

kalibraci laboratorního zařízení, způsobilost a identifikovatelnost laboratoře či 

poskytování prohlášení obsahujících odborná stanoviska a interpretace. Zisk akreditace 

je nutností pro interpretaci výsledků, jakožto hodnot odborně zpracovaných a správně 

naměřených. Akreditovaných forenzních laboratoří v rámci Policie ČR je celkem 7 

(Ústí nad Labem, Kladno, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Plzeň a České Budějovice). 

Těchto 7 laboratoří spadá pod Kriminalistický Ústav v Praze. Webové stránky Policie 

ČR uvádí, že získáním osvědčení o akreditaci se Kriminalistický ústav Praha stal 

mezinárodně uznávanou laboratoří v oboru forenzního zkoušení, splnil požadavky 

kladené na členské instituce Evropské sítě forenzních institucí (ENFSI).  
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Smyslem verifikace použité metody a amplifikačního kitu je ověření základních 

detekčních parametrů, které jsou uplatňovány při konečném zaznamenání a hodnocení 

alelických hodnot jednotlivých markerů. S tím souvisí také statistické zpracování 

získaných výsledků a následné možnosti jejich ověření. Metoda identifikace lidského 

biologického materiálu metodou fragmentační analýzy DNA polymorfismů STR a genu 

pro amelogenin lidské jaderné DNA je založená na principech a metodách 

publikovaných v odborné literatuře a běžně užívaných řadou renomovaných pracovišť 

(např. Butler, 2010). Výkonnostní parametry metody jsou dostatečně popsány 

v literatuře, proto byl proveden pouze důkaz vhodnosti metody fragmentační analýzy 

k provádění požadovaných zkoumání na základě doporučení ENFSI a SWGDAM. 

Použitá metoda vychází ze známého množství DNA ve vzorku díky kvantifikaci pomocí 

Real-Time PCR. 

 

Pro kvantifikaci, amplifikaci, fragmentační a sekvenační analýzu byly použity 

vždy stejné přístroje. 

 

10.1 Přístrojové vybavení 
 

V průběhu verifikace byly použity následující přístroje firmy Applied 

Biosystems. 

 

1) GeneAmp® PCR System 9700 Thermal Cycler (Obr. 33) – Tento typ 

termocykleru v teplotních cyklech ohřívá a následně ochlazuje vzorek DNA. 

Délka trvání cyklu a teploty v jednotlivých intervalech se dají plně programovat a 

přednastavit. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších termocyklerů v genetických 

laboratořích policie ČR. Termocykler obsahuje celkem 96 reakčních desek a pro 

správný průběh procesu musí být pečlivě a přesně kalibrován. 
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Obr. 33 Fotografie přístroje GeneAmp® PCR System 9700 Thermal Cycler 
 
 

Zdroj: https://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/prodImages/high/imagelarge.jpg 

 

2) Applied Biosystems® 7500 Real-Time PCR System (Obr. 34) – Je sestavou 

umožňující provést kvantitativní a kvalitativní detekci sekvencí DNA. 

 

 

Obr. 34 Fotografie přístroje Applied Biosystems® 7500 Real-Time PCR System 
 

Zdroj: http://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/biology/jpg/pcr.jpg 

 

3) ABI PRISM® 3500 Series Genetic Analyzer (Obr. 35) – Parametry a podrobný 

popis tohoto přístroje je popsán v kapitole 8.8. 

 

https://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/prodImages/high/imagelarge.jpg
http://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/biology/jpg/pcr.jpg
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Obr. 35 ABI PRISM® 3500 Series Genetic Analyzer 
 

Zdroj: http://www.rfidjournal.com/lib/x/a/assets/2009/06/4959-4.jpg 

 

10.2  Základní parametry verifikačních testů 
 

Základní parametry verifikačních testů, které byly stanovovány při testování, 

jsou upraveny podle ENFSI DNA Working Group 2010. 

 

A.  Ověření spolehlivosti měření použitých přístrojů 

 

1. Citlivost (detekční limit) – Rozmezí množství DNA, které je schopno dát 

uspokojivé výsledky ve fragmentační analýze, musí pokrývat rozmezí množství 

DNA, které je obvykle přítomno ve vzorcích, analyzovaných použitou 

(ověřovanou) technikou. 

 

2. Specificita – Indikuje, do jaké míry je test schopen dávat pozitivní výsledky 

v případě, že testovaná substance je ve vzorku přítomná a negativní výsledky 

v případě, že testovaná substance chybí. 

 

3. Opakovatelnost – Variace měření získaná v případě, že jedna osoba opakovaně 

měří stejnou jednotku za použití stejného vybavení. 

 

4. Reprodukovatelnost – Variace průměrného měření získaná v případě, že dvě či 

více osob měří stejnou jednotku za použití stejného vybavení. 

http://www.rfidjournal.com/lib/x/a/assets/2009/06/4959-4.jpg
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5. Linearita – Značí rozmezí, ve kterém je výsledná síla signálu přímo úměrná 

příchozímu signálu. 

 

B.  Ověření kvality získaného profilu DNA 

 

1. Analytický limit – Hodnota, která vychází z maximální hodnoty šumu pozadí 

naměřené použitým přístrojem na fragmentační analýzu. 

 

2. Locus peak balance (peak height ratio) – Sleduje vyrovnanost výšky peaků 

v heterozygotním lokusu; vzorek má dobrou kvalitu, pokud poměr výšek peaků 

v rámci jednoho lokusu nepřesáhne 60 %. 

 

3. Analýza směsí – Analýza série různých, v laboratoři definovaných, poměrů 

směsí. 

 

4. Detekce poměru mužské a ženské DNA ve směsi – Detekce mužské složky ve 

směsích o různých koncentracích za použití human + human male DNA 

kvantifikačního kitu. 

 

5. Velikost výšky stutterů – Kontrola výšky stutterů za pomoci poměru výšky 

alely a k ní náležejícího stutteru; výška stutteru by neměla překročit limit 

udávaný výrobcem. 

 

10.3  Materiál použitý pro účely verifikace 
 

Byl použit kit AmpFLSTR
®
 NGM SElect™ PCR Amplification Kit výrobce 

Applied Biosystems (Obr. 36). Jako referenční materiály uvedeného kitu byly použity 

alelický žebřík a pozitivní kontrola použitého kitu AmpFLSTR
®
 NGM SElect™ PCR 

Amplification Kit. Pro zpracování analýz byly použity pomocné prostředky jako např. 

(pipety, centrifugy, přístroj na fragmentační analýzu DNA atd.) jako při standardní 

analýze DNA. 
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Obr. 36 Fotografie amplifikačního kitu AmpFLSTR
®
 NGM SElect™ PCR 

Amplification Kit 
 

Zdroj: https://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/prodImages/high/NGMSelectKit_v

3.jpg 

 

Byla připravena ředící řada pozitivní kontroly 007 DNA (součást AmpFLSTR
®

 

NGM SElect™ PCR Amplification Kit, vzorek s přesně definovanými alelami). Dále 

bylo použito 15 elfogramů srovnávacích materiálů (bukálních stěrů), 30 elfogramů 

negativních kontrol, 14 elfogramů alelických žebříků a 8 elfogramů směsných vzorků 

pozitivní kontroly a srovnávacího vzorku v různých poměrech. 

 

Statistické zpracování bylo provedeno pomocí Microsoft
®
 Office – Excel a 

softwaru Statistica verze 10 (StatSoft.com). 

 

10.4  Cíle verifikace 
 

Cílem následného zkoumání bylo sledování a hodnocení výše uvedených 

parametrů shrnutých v těchto bodech: 

 

1. Stanovení analytického limitu 

2. Ověření spolehlivosti označování alel 

3. Detekce nealelických peaků 

4. Ředící experiment 

 

4.1. Stanovení stochastického limitu 

4.2. Průměrná výška heterozygotních peaků v závislosti na koncentraci DNA 

https://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/prodImages/high/NGMSelectKit_v3.jpg
https://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/prodImages/high/NGMSelectKit_v3.jpg
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4.3. Poměr výšky heterozygotních peaků v závislosti na koncentraci DNA 

 

5. Odhad možnosti detekce minoritní složky ve směsi 

 

10.5  Výsledky verifikace 
 

10.5.1  Stanovení analytického limitu 
 

Stanovení analytického limitu bylo provedeno na základě odhadu výšky šumu 

pozadí, a to z 30 nezávisle připravených negativních kontrol. Vždy byl měřen nejvyšší 

peak pro každý lokus. 

 

U 30 vybraných záznamů elfogramů negativních kontrol byly spočítány základní 

statistické charakteristiky (Tab. 1). Nejvyšší zaznamenaná výška šumu byla 85 RFU 

(jednotka fluorescenčního záření). Tato hodnota je způsobena vysokou citlivostí a 

nastavením použitého přístroje. V prvním grafu (Graf 1) je názorně vidět rozkolísanost 

výšky šumu pro jednotlivé lokusy. 

 

Minimální detekční limit standardních vzorků (referenčních vzorků a stop 

s dostatečným množstvím lidského biologického materiálu) byl stanoven na 200 RFU, 

aby se předešlo zahrnutí artefaktů metody do výsledné analýzy profilů DNA. V případě 

vzorků, s nízkou koncentrací DNA, nebo vzorků, u kterých je zjevná degradace či 

přítomnost inhibitorů, je možné posunout minimální detekční limit na 50 RFU.
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Tab. 1 Popisná statistika maximální výšky šumu pro jednotlivé lokusy v 30 nezávisle 

připravených negativních kontrolách. SD - směrodatná odchylka 

 
průměr medián minimum maximum rozptyl SD 

D10S1248 15.0 13.5 8 33 43.5 6.6 

vWA 16.8 12.5 7 74 174.4 13.2 

D16S539 13.4 12.5 6 34 46.1 6.8 

D2S1338 11.3 9 5 25 27.7 5.3 

Amelogenin 18.4 16 8 41 57.6 7.6 

D8S1179 20.1 17 12 72 117 10.8 

D21S11 17.6 16 9 39 33.5 5.8 

D18S51 16.5 17 10 25 12.8 3.6 

D22S1045 31.9 31 22 54 54.4 7.4 

D19S433 33.5 30 20 73 107.2 10.4 

TH01 31.3 30 23 54 65.7 8.1 

FGA 31.7 30.5 20 51 42.5 6.5 

D2S441 47.7 48 33 85 161.4 12.7 

D3S1358 52.8 48 34 83 235.4 15.3 

D1S1656 51.4 48 31 85 226.6 15.1 

D12S391 49.4 44 35 77 172.6 13.1 

SE33 53.8 49 36 79 204.5 14.3 

 

 
Graf 1 Maximální výška šumu pozadí pro jednotlivé lokusy v 30 nezávisle připravených 

negativních kontrolách. 
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10.5.2  Ověření spolehlivosti označování alel 
   

Ověření spolehlivosti označování alel bylo provedeno na základě sledování 

označování nejnižší alely v každém lokusu ze 14 vybraných záznamů elfogramů 

alelických žebříků.  

 

V každém ze sledovaných elfogramů byla alela s nejmenší hodnotou výšky 

peaku spolehlivě označena při nastavení analytického limitu. Zároveň jsme zjistili 

opakující se alely s nejnižšími i nejvyššími peaky pro každý lokus. Uvedené alely (Tab. 

2) byly přítomny minimálně v 7 případech ze 14.  

 

Získané hodnoty byly dále použity pro zjištění poměru výšky peaků - peak 

height ratio (bod verifikační zprávy 4.3., Graf 5, Graf 6). 

 

10.5.3  Detekce nealelických peaků 
 

Stuttery 

 

Pro rozlišení stutter peaků se sledovala výška peaků ve stutter pozicích (n-1) pro 

alely, u nichž následná alela byla dál než v pozici n+1. Pro sledování stutter peaků bylo 

vybráno 15 elfogramů srovnávacích vzorků bukálních stěrů, u kterých se výška peaků 

pohybovala v rozmezí 972 – 27708 RFU. Následné statistické zpracování vycházelo 

z různých počtů opakování v závislosti na pozici alel v lokusech použitých 

srovnávacích vzorků (Tab. 3). 
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Tab. 2 Popisná statistika označování alel ze 14 alelických žebříků. SD- směrodatná 

odchylka 

 

nejčastější 

lokus 

průměr medián minimum maximum rozptyl SD 

D10S1248 max 8 1067.3 1109 590 1706 137892.5 371.3 

D10S1248 min 17 676.9 695.5 360 1097 59494.4 243.9 

vWA max 12 802.7 824 455 1347 75802.1 275.3 

vWA min 14 730.4 749 413 1211 62769.5 250.5 

D16S539 max 5 750.5 755.5 422 1299 71824.7 268 

D16S539 min 15 642.9 648.5 355 1127 55123.4 234.8 

D2S1338 max 20/21 725. 729 414 1238 63348.0 251.7 

D2S1338 min 28 616.8 634 345 1037 44934.8 211.9 

D8S1179 max 8 1346 1395 794 1990 170771.5 413.2 

D8S1179 min 19 836.2 866 516 1287 62880.5 250.7 

D21S11 max 32 1226.6 1262.5 695 2018 172917.5 415.8 

D21S11 min 24.2 794.1 819 449 1308 73002.3 270.2 

D18S51 max 14 1114.8 1153 676 1748 118609.4 344.4 

D18S51 min 22 951.4 989 577 1499 86136.1 293.5 

D22S1045 max 8 1639.9 1712.5 949 2510 278993.0 528.2 

D22S1045 min 10 1062.5 1127 600 1646 124124.3 352.3 

D19S433 max 9 1488.4 1545 861 2295 229459.5 479 

D19S433 min 17 933.6 959.5 496 1490 109314.1 330.6 

TH01 max 11 1251.6 1295 709 2062 179451.8 423.6 

TH01min 4 918.4 958.5 515 1505 98200.1 313.4 

FGA max 26.2/51.2 1299.5 1323.5 679 2166 231049.0 480.7 

FGA  min 17 1003.2 1075 527 1656 131251.7 362.3 

D2S44 max 9 1349.9 1396 752 2113 210690.8 459 

D2S441 min 16 1061.3 1094 614 1597 117008.8 342.1 

D3S1358 max 14 1132.4 1129 682 1732 122440.6 349.9 

D3S1358 min 19 931.8 930 578 1413 76358.0 276.3 

D1S1656 max 15.3 1160.2 1169 705 1824 130865.9 361.7 

D1S1656 min 20.3 981.4 990 592 1565 94286.0 307.1 

D12S391 max 15 1304.6 1301 772 2100 180263.5 424.6 

D12S391 min 26 703.4 733 379 1161 63146.9 251.3 

SE33 max 31.2 1534.0 1549 988 2281 191049.2 437.1 

SE33 min 18 1055.9 1074 679 1584 92770.8 304.6 

 

 

Ve všech lokusech byly zaznamenány signifikantně nižší hodnoty procentuální 

výšky peaků v pozici stutteru, než jsou udávané maximální hodnoty výrobce (t test, p < 

0.05). Průměrná hodnota výšky stutteru nepřekročila 10 %, nejvyšší absolutní hodnota 

byla 14,8 % pro lokus SE33 (Tab. 3, Graf 2). V žádném případě nebyl zaznamenán 

stutter v pozici n+1. 
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Tab. 3 Popisná statistika procentuálního poměru výšky stutterů  k výšce peaku dané 

alely. N - počet pozorování, SD - směrodatná odchylka, ABI - Applied Biosystems 

  

N  průměr Medián minimum maximum rozptyl SD výška stutterů 

uváděná 

výrobcem ABI 

D10S1248 16 7.2 7.7 1.1 9.8 5.7 2.4 12.0 

vWA 23 6.7 6.8 1.2 9.8 3.8 1.9 11.2 

D16S539 24 6.3 6.1 3.5 9.5 3.2 1.8 9.9 

D2S1338 26 6.8 7.2 1.1 11.3 7.5 2.7 13.3 

D8S1179 21 6.2 6.3 2.8 7.7 1.7 1.3 9.9 

D21S11 22 7.5 7.3 5.9 11.2 1.7 1.3 10.4 

D18S51 29 7.3 7.6 1.6 12.4 6.9 2.6 13.8 

D22S1045 19 6.8 8.1 2.4 9.3 6.8 2.6 17.1 

D19S433 22 6.2 6.2 1.7 9.4 2.2 1.5 11.0 

TH01 22 2.2 2.1 1.4 3.7 0.5 0.7 4.9 

FGA 25 6.8 6.8 4.4 9.5 2.1 1.5 11.5 

D2S441 24 4.7 4.3 2.2 7.4 2.5 1.6 9.0 

D3S1358 22 7.4 7.9 1.8 9.8 4.5 2.1 11.9 

D1S1656 25 7.3 7.5 1.8 11.3 4.7 2.2 13.6 

D12S391 23 8.1 8.6 1.3 13.2 5.9 2.4 14.8 

SE33 24 9.2 9.4 1.3 14.8 13.4 3.7 15.1 

 

 
Graf 2 Poměr výšky stutterů ke skutečným alelám v 15 referenčních vzorcích bukálních 

stěrů. 

 



91 

 

Nealelické peaky typu spike a dye artefakty jsou posuzovány na základě jejich 

morfologie, peaky typu pull-up na základě komplexního posouzení všech alel v rámci 

lokusů odpovídajících délkou amplikonů.  

 

10.5.4  Ředící experiment 
 

Pojmem ředící experiment je označena série koncentrací DNA připravená pro 

porovnání získaných výsledků s určenými hodnotami od výrobce. V podstatě 

stanovujeme hodnoty vhodné pro optimální práci přístroje. 

 

4.1. Stanovení stochastického limitu 

4.2. Průměrná výška peaků pro jednotlivé koncentrace DNA 

4.3. Poměr výšky heterozygotních peaků v závislosti na koncentraci DNA 

 

Celý experiment probíhal v návaznosti na hodnoty získané při kvantifikaci DNA 

ve vzorcích pomocí Real-Time PCR. 

 

Následné amplifikace všech opakování ředící řady byly prováděny ve třech 

replikátech s 10 μl konkrétní koncentrace DNA (Tab. 4, Tab. 5). 

 

Tab. 4 Výsledky ředícího experimentu, průměrné hodnoty pro tři replikáty. UD - pod 

detekčním limitem 

vzorek očekávaná 

koncentrace 

pg/μl 

průměrná 

naměřená 

koncentrace  

Duo Human 

pg/μl 

průměrná 

naměřená 

koncentrace  

Duo Male 

pg/μl 

poměr očekávané/ 

naměřené 

/ 

% výtěžek 

Duo Human 

poměr očekávané/ 

naměřené 

/ 

% výtěžek 

Duo Male 

1 100 74.9 71.53 1.3/74.9 1.4/71.5 

2 50 26.37 44.13 1.9/52.7 1.1/88.3 

3 25 14.77 15.2 1.7/59.1 1.6/60.8 

4 12.5 8.17 14.5 1.5/65.4 0.9/116 

5 6.5 3.9 5.5 1.6/60 1.1/84.6 

6 3.13 1.95 6.1 1.6/62.3 0.5/194.9 

7 1.57 1.9 4.4 0.8/121 0.4/280.3 

8 0.785 1.2 UD 0.6/152.9 - 
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Tab. 5 Naměřené hodnoty pro tři opakování ředícího experimentu. 

očekávaná 

kvantita 

pg 

kvantita Duo Human 

ng 

kvantita Duo Male 

ng  

 kontrola 

A 

kontrola 

B 

kontrola 

C 

 kontrola 

A 

kontrola  

B 

kontrola 

C 

100 0.0799 0.0696 0.0752  0.067 0.0676 0.08 

50 0.0316 0.0208 0.0267  0.0485 0.0553 0.0286 

25 0.0122 0.0207 0.0114  0.0119 0.0183 0.0154 

12.5 0.0031 0.0113 0.0101  0.0133 0.028 0.0022 

6.5 0.0008 0.007   0.006 0.0105 0.005 

3.13 0.0016 0.0023    0.0089  0.0033 

1.57 0.0018 0.0021 0.0018  0.0044    

0.785 0.0012          

 

Pro všechny koncentrace byl stanoven počet drop-out alel, byla sledována 

průměrná výška peaků pro jednotlivé lokusy a poměr výšky heterozygotních peaků 

(peak height ratio), (Tab. 6). 

 

Tab. 6 Výsledky ředícího experimentu pro tři replikáty každé koncentrace. 

použitá 

koncentrace 

% drop-out 

alel 

průměrná 

výška peaků 

průměrný 

poměr  

výšky peaků 

100 pg 0 7733.9 90.3 

50 pg 0 3801.5 87.1 

25 pg 0 1851.2 80.1 

12.5 pg 0 786.5 72.8 

6.25 pg 1.96 375.5 62.3 

3.13 pg 38.24 206.8 62.9 

1.57 pg 84.31 - - 

0.785 pg 97.06 - - 
 

10.5.4.1  Stochastický limit a drop-out alely 
 

Odhad stochastického limitu detekce peaků byl proveden na základě ředícího 

experimentu s kontrolní DNA 007. 

 

Čtyři nejvyšší použité koncentrace DNA nevykazovaly žádné riziko drop-outu 

alely i s ohledem na průměrnou výšku peaků. Při použití koncentrace DNA 6.25 pg/μl 
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byl zaznamenán výpadek 2 alel v součtu všech tří opakování (1.96 % drop-out alel, Tab. 

6) a proto byla tato koncentrace stanovena jako stochastický limit. 

 

Je potřeba brát ovšem v úvahu nepřesnost měření Real-Time PCR (Graf 7) a 

zároveň možnost inhibičních nebo degradačních procesů. Proto je možné použít několik 

replikací stejného izolátu DNA, případně snížit hladinu detekčního limitu při 

fragmentační analýze (viz kapitola 10.2). 

 

10.5.4.2  Průměrná výška peaků  
 

Průměrná výška peaků pro jednotlivé lokusy je zobrazena ve třetím grafu (Graf 

3). Výšky peaků pro jednotlivá opakování a koncentrace zobrazuje Graf 4. 

 

 
Graf 3 Průměrná výška peaků pro jednotlivé lokusy ze třech replikací. 
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Graf 4 Výšky peaků všech lokusů pro jednotlivé koncentrace a opakování. 

 

10.5.4.3  Poměr výšky heterozygotních peaků  
   

Poměr výšky heterozygotních peaků byl stanoven ze tří replikací ředícího 

experimentu. Pro každou koncentraci byl vypočítán poměr výška nižšího peaku/výška 

vyššího peaku. 

 

Dále byl zjištěn poměr nejvyššího a nejnižšího peaku pro každý lokus ze 14 

alelických žebříků a 15 referenčních vzorků bukálních stěrů v případě, kdy alela v první 

pozici nebyla zesílena efektem stutter peaku párové alely. 

 

Průměrný poměr pro 6 nejvyšších koncentrací se pohyboval v rozmezí 62.9-

90.35 % (Tab. 6), což splňuje parametry ENFSI (ENFSI DNA Working Group, 2010). 

Pro dvě nejnižší koncentrace nebyl tento poměr stanoven, vzhledem k vysokému 

výskytu drop-out alel. Poměr výšky peaků pro jednotlivé lokusy a koncentrace udává 

Graf 5. 
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Absolutní hodnoty poměrů pro alelické žebříky jsou zobrazeny v šestém grafu 

(Graf 6). Vizualizace, která ukazuje jejich sumarizaci v porovnání s referenčními 

vzorky je pak v předposledním grafu (Graf 7). 

 

 
Graf 5 Poměr výšky heterozygotních peaků pro jednotlivé lokusy a koncentrace (průměr 

z 3 replikací). Poměr výšky heterozygotních peaků pro jednotlivé lokusy a koncentrace 

(průměr z 3 replikací). 

 

 
Graf 6 Hodnoty poměru nejvyššího a nejnižšího peaku pro každý lokus 14 alelických 

žebříků. 
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Graf 7 Poměr nejvyššího a nejnižšího peaku pro každý lokus 15 referenčních vzorků a 

14 alelických žebříků. 

 

Tab. 7 Hodnoty variačního koeficientu pro všechna opakování kvantifikace DNA 

pomocí Real-Time PCR. N - počet pozorování. 

očekávaná 

kvantita  

pg 

N variační 

koeficient 

100 25 34.4 

50 25 49.4 

25 25 82.3 

12.5 23 72.7 

6.25 19 72.4 

3.13 18 83.9 

1.57 15 108.7 

0.078 6 60.7 
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Graf 8 Graf průměrů a intervalu spolehlivosti pro celkem 25 opakování ředících řad 

v sedmi nezávislých analýzách Real-Time PCR s pasivně proloženou exponenciální 

křivkou ((r-0.0713*exp(-0.5818*x)). 
 

10.5.5  Odhad možnosti detekce minoritní složky ve směsi 
 

Pro experiment byla použita mužská kontrolní DNA 007 a referenční vzorek. 

Hodnoceny byly jen alely, které byly vzájemně rozdílné a mimo pozici stutteru. Jejich 

přehled je uveden v Tab. 8, množstevní poměry v Tab. 9. 

 

Všechny hodnocené alely mužské DNA v minoritní pozici byly detekovány do 

poměru 1:7 při nastavené hodnotě 200 RFU. Při poměru 1:10 byl zaznamenán výpadek 

pouze jedné alely (Tab. 10). 
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Tab. 8 Přehled genotypů a sledovaných alel kontroly 007 a referenčního vzorku. 

 KONTROLA 007 REFERENČNÍ VZOREK 

D10S1248 12 15 14 15 

vWA 14 16 17 18 

D16S539 9 10 13  

D2S1338 20 23 22 25 

Amelogenin X Y X X 

D8S1179 12 13 8 13 

D21S11 28 31 30 31 

D18S51 12 15 16 19 

D22S1045 11 16 15  

D19S433 14 15 14 15 

TH01 7 9.3 6  

FGA 24 26 21 25 

D2S441 14 15 11 14 

D3S1358 15 16 16  

D1S1656 13 16 11 17.3 

D12S391 18 19 18 21 

SE33 17 25.2 13 15 

celkem 

hodnoceno 

19 13 

  

Tab. 9 Použité poměry DNA a množství DNA v reakci podle výsledků kvantifikace 

z Real-Time PCR. 

označení 

vzorků 

DNA 

XY 

: DNA 

XX 

XY 

pg/v 

PCR 

XX 

pg/v 

PCR 

1 0 : 1 0 1000 

2 1 : 0 1000 0 

3 1 : 1 500 500 

4 1 : 3 250 750 

5 1 : 7 125 875 

6 1 : 10 90 910 

7 1 : 15 62 938 

8 1 : 20 48 952 

 

Tab. 10 Výsledek detekce minoritní složky ve směsi. 

 absolutní hodnota / procentuální výpadek 

hodnocených 19 alel minoritní složky 

 1:10 1:15 1:20 

200 RFU 1/5.26 5/26.3 8/42.1 

100 RFU 0  1/5.26 2/10.5 
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10.6  Závěrečné vyhodnocení verifikace 
 

A.  Ověření spolehlivosti měření použitých přístrojů 

 

Detekční limit byl na základě odhadnutého stochastického limitu i empirických 

zkušeností stanoven na 5 pg. Vzhledem k tomu, že výsledky Real-Time PCR nejsou 

absolutní, ale ukazují pouze koncentraci DNA v konkrétním vzorku, mohou se výsledky 

opakování lišit i v závislosti na použitém materiálu, chybě pipetování apod. Abychom si 

ověřili spolehlivost měření používaného přístroje, bylo provedeno 8 (7 testů + 1 

verifikace) analýz se třemi replikáty (v jednom případě čtyřmi), do kterých byly 

zahrnuty různé proměnné, které mohly mít vliv na výslednou naměřenou koncentraci. 

Jednalo se o použití různých pipet, šarží kontroly, stáří připravených standard, ale i 

rychlosti pipetování a osoby, která experiment připravovala, čímž jsme otestovali 

opakovatelnost a reprodukovatelnost metody. 

 

Z výsledků je zřetelné, že se naměřené koncentrace lišily v jednotlivých 

opakováních (Graf 8). Přestože je rozkolísanost měření vizuálně patrná zejména u 

nejvyšších koncentrací DNA, hodnoty variačního koeficientu ukazují, že právě u těchto 

koncentrací byla měření relativně nejvyrovnanější (Tab. 7).  V těchto koncentracích se 

ale dá očekávat uspokojivý výsledek následných analýz i se zahrnutím chyby měření. 

Naopak je potřeba brát v úvahu možnost podhodnocení výsledků měření vzorků 

s nízkou koncentrací DNA, protože hodnota variačního koeficientu vzrůstá s klesající 

očekávanou koncentrací DNA. Relativně nižší hodnota variačního koeficientu pro 

nejnižší sledovanou koncentraci byla způsobena nízkým počtem nenulových pozorování 

a tedy nízkou váhou signifikance. 

 

Linearita a specificita byly testovány použitím negativní kontroly a dále různých 

koncentrací DNA bez dalšího statistického zpracování. 

 

B.  Ověření kvality získaného profilu DNA 

 

Kvalita profilů DNA, získaných fragmentační analýzou byla hodnocena jak 

z kontrolní DNA 007, tak z referenčních vzorků bukálních stěrů a jejich kombinace ve 
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směsích o různých poměrech. Byl stanoven analytický limit 200 RFU, ovšem v rámci 

této studie bylo pozorováno (bez přesného statistického zpracování), že v případě 

přítomnosti vzorku, byť o velmi nízké koncentraci, je šum pozadí potlačen a lze od něj 

jasně odlišit peaky alel i s výškou 50-100 RFU. Proto je možné v určitých případech, 

např. když lze očekávat degradaci či inhibici vzorku, snížit detekční limit na 50 RFU. 

Přesto je nutné posuzovat daný vzorek komplexně a brát v úvahu možnost drop-in a 

drop-out alel. 

 

Velikost výšky stutterů se pohybovala v rozmezí uváděném výrobcem kitu a je 

tedy zřejmé, že v případě referenčního materiálu je lze snadno odlišit a vyloučit tak 

z chybné interpretace výsledku fragmentační analýzy. To i v případech, kdy jejich 

velikost překročí nastavený detekční limit a přístroj je označí jako alely. 

 

Poměr výšky peaků v rámci jednoho lokusu neklesl pod 50 % jak pro alelické 

žebříky, tak pro referenční vzorky s koncentrací nad stanoveným stochastickým 

limitem. V případě referenčních vzorků žádný z lokusů nepřekročil doporučenou hranici 

imbalance, v rámci alelických žebříků byla zjištěna vyšší diference v imbalanci pro 

lokus D12S391. Analýza směsí a detekce poměru mužské a ženské DNA byla 

provedena pomocí ředícího experimentu. 

 

10.7  Shrnutí výsledků verifikace 
 

Smyslem verifikace amplifikačního kitu AmpFLSTR
®
 NGM SElect™ PCR 

Amplification Kit výrobce Applied Biosystems bylo ověření základních detekčních 

parametrů, které jsou uplatňovány při konečném zaznamenání alelických hodnot 

jednotlivých markerů. K uvedeným cílům bylo zjištěno: 

 

1.  Stanovení analytického limitu - analytický limit byl stanoven na 200 RFU. 

 

2. Ověření spolehlivosti označování alel - při nastavení analytického limitu byla 

spolehlivost označování alel na úrovni 100%. 
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3. Detekce nealelických peaků - ve všech lokusech byly zaznamenány 

signifikantně nižší hodnoty procentuální výšky peaků v pozici stutteru, než jsou 

udávané maximální hodnoty výrobce. 

 

4. Ředící experiment 

 

4.1. Stanovení stochastického limitu – stochastický limit byl stanoven pro 

změřenou koncentraci DNA 6.25 pg/μl. 
 

4.2. Průměrná výška heterozygotních peaků v závislosti na koncentraci DNA 

– byly stanoveny průměrné výšky heterozygotních peaků. 
 

4.3. Poměr výšky heterozygotních peaků v závislosti na koncentraci DNA – 

byly stanoveny průměrné poměry výšky heterozygotních peaků 

v referenčních vzorcích a alelických žebřících. 

 

5. Odhad možnosti detekce minoritní složky ve směsi - všechny hodnocené alely 

mužské DNA v minoritní pozici byly detekovány do poměru 1:7 při nastavené 

hodnotě 200 RFU. Při poměru 1:10 byl zaznamenán výpadek pouze jedné alely. 

 

Amplifikační kit AmpFLSTR
®
 NGM SElect™ PCR Amplification Kit výrobce 

Applied Biosystems splnil všechny stanovené cíle a je proto vhodný pro použití pro 

daný účel. Na základě výše uvedeného se navrhuje využívat metodu v kriminalistické 

praxi. 
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11  Diskuse 
 

Výsledky verifikace byly v závěru výzkumu porovnány s verifikačními 

zprávami jiných kriminalistických oddělení a dospělo se k závěru, že se intervaly 

naměřených hodnot téměř shodují. Výsledky z jiných oddělení nemohu k této 

diplomové práci přiložit, neboť jsem se výzkumu osobně neúčastnila a získaná data mi 

nebylo povoleno vedoucími jednotlivých oddělení zveřejnit. Nabízí se zde tedy možnost 

sepsat i odlišnější diplomovou práci, jejíž výzkumná část bude představovat komparaci 

zjištěných výsledků verifikace z různých kriminalistických oddělení Policie ČR. V 

případě volby tohoto typu výzkumu však bude nutno zažádat o povolení použít zjištěné 

výsledky a také se přímo účastnit procesu testování na všech zvolených odděleních. 

Tento druh výzkumu jsem nezvolila vzhledem k časové a finanční náročnosti. 

 

Tato práce by byla vhodná i jako téma pro disertační práci. Bylo by možné 

přiblížit, vysvětlit a obohatit tuto práci o další biologické, genetické a antropologické 

analýzy a metody identifikace osob. V disertační práci bych se více zaměřila také na 

zahraniční publikace a články a pokusila bych se o ucelený rozbor jednotlivých metod. 

Kriminalistika a její podobory jsou obsáhlým a zajímavým tématem, které by bylo 

vhodné dle mého názoru více prozkoumat. V této diplomové práci se některým 

oblastem věnuji opravdu okrajově a myslím si, že by bylo žádoucí je více rozvinout. 

V tomto případě by však rozsah práce překročil stanovený maximální limit. Pokud se 

další studenti mou prací inspirují, poradila bych jim pečlivě zvolit určité kriminalistické 

téma (např. konkrétní druh forenzní expertizy) a snažit se ho po výzkumné stránce co 

nejpodrobněji představit. Moje práce se zaměřuje především na většinu dostupných 

metod jako takových a plynule přechází k analýze DNA, která je základním stavebním 

kamenem výzkumné části. 

 

V rámci výzkumu bylo v genetické laboratoři použito vždy stejného 

laboratorního vybavení. Toto tvrzení však vyvolává otázku: K jakým výsledkům 

bychom dospěli, kdybychom užívali laboratorního vybavení téhož výrobce v různých 

laboratořích ostatních kriminalistických ústavů? Jak moc velkých rozdílů bychom 
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v profilování docílili? Přístroje, na jejichž výsledky se genetičtí experti bezmezně 

spoléhají a které jsou následně interpretovány v závěrečných posudcích, se mohou 

nepatrně odlišovat. Avšak tyto odchylky jsou natolik malé, že k chybné identifikaci 

osoby téměř nikdy nedochází. Na podkladě těchto výsledků je poté vytvořen základ 

obhajoby či obvinění státního zástupce. 

 

Vyvstává zde však další otázka: Pokud je každá laboratoř povinna testovat 

veškerý používaný materiál, kdo a jakým způsobem kontroluje a ověřuje, že dodané 

přístroje opravdu správně pracují? Jednotlivý přenos informací z přístroje do softwaru 

počítačů řídí jakýsi algoritmus a matematické vzorce, jež jsou součástí dodávaných 

výzkumných sad a systémů. Nemůže v rámci natolik vyspělé technologie docházet 

k občasným výkyvům a odchylkám, které poté mají za následek zaznamenání chybných 

hodnot? Můžeme snad s jistotou tvrdit, že k těmto odchylkám nedochází? Je kalibrace a 

péče o přístrojové vybavení laboratoře opravdu postačující pro správnost výsledků? 

 

V neposlední řadě bychom se měli ptát, zda je žádoucí přiblížit výzkumné 

metody veřejnosti a umožnit současným studentům nahlédnout do oblasti forenzních 

oborů. Cílem tyto metody přiblížit může být snaha zaujmout ke studiu vědních 

disciplín, které by mohly vést např. k objevení nové technologie. Protipólem může být 

snaha tomuto informačnímu toku spíše zabránit a zpřístupnit forenzní metody jen 

studentům resortních škol s daným zaměřením. V minulosti byli veškeré služební a 

kriminalistické prameny veřejnosti nepřístupné. V současné době se můžeme setkat 

s celou řadou knih, skript, článků a volitelných kurzů, které se naopak snaží 

kriminalistickou vědu studentům běžných vysokých škol přiblížit. Avšak do jaké míry a 

hloubky by toto téma mělo být probíráno, aby nedošlo ke zneužití získaných informací?  

 

Otázek a témat do této diskuse je celá řada, avšak výše jmenovaná považuji za 

nejdůležitější. Doufám, že se mi podařilo tuto diplomovou práci nejen kriticky 

zhodnotit, ale i představit možnost dalšího směřování výzkumu. 
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12  Závěr 
 

Kriminalistická technika, jakožto jedna ze tří hlavních složek kriminalistiky, je 

nezbytnou součástí pro úspěšný průběh vyšetřování. Forenzní obory, jež jsou jejími 

podsložkami, se proto neustále snažíme zdokonalovat a rozvíjet. Biologické, genetické a 

antropologické výzkumné metody zastupují důležitou oblast metod využívanou pro 

individuální identifikaci osob.  

 

Z podstaty výzkumu této diplomové práce vyplývá, že k udržení vyspělé úrovně 

forenzních laboratoří je nutný proces ověřování, testování a kontrol nového 

laboratorního vybavení a materiálů. Není možné přebírat parametrické údaje stanovené 

výrobci bez přesné kalibrace a testování nových technologických materiálů na 

příslušných přístrojích. Veškeré automatizované laboratorní vybavení je jedinečnou a 

individuální veličinou v procesu identifikace, a proto jej musíme nastavit tak, aby 

možnost chyby byla minimální. Každý nový materiál je nutno otestovat právě na 

přístrojích dané forenzní laboratoře, neboť každý z nich se do značné míry odlišuje od 

přístrojů, se kterými pracuje laboratoř výrobce. Kriminalističtí experti si plně uvědomují 

míru odpovědnosti za každý vyšetřovaný případ, a proto jsou v laboratořích striktně 

dodržovány nejen hygienické podmínky, ale i bezpečnostní podmínky stanovené 

normou ISO. 

 

Je pozoruhodné, jak úroveň české kriminalistiky za poslední století stoupla. 

Naše laboratoře se za tuto dobu do značné míry přiblížily úrovni zahraničních oddělení 

expertiz. Dokonce i spolupráce našich a zahraničních kriminalistických ústavů není 

dnes tak ojedinělá, jak tomu bývalo kdysi. Domnívám se, že by bylo přínosem tuto 

spolupráci co nejvíce podporovat a prohlubovat. A kromě jiného umožnit tímto 

způsobem příliv novějších technologií a výzkumných metod do našich 

kriminalistických laboratoří. Přeci jen jsou naše cíle v rámci kriminalistiky jednotné, a 

to odhalit co nejvíce trestné činnosti a spravedlivě odsoudit viníky, kteří tyto trestné 

činy spáchali. 
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Slovník použitých pojmů 
 

 alela – jedna ze dvou nebo více alternativních forem genu nebo genetického 

markeru 

 

 alelický žebřík – standardní vzorek (synteticky vytvořený) obsahující směs 

všech známých alel v lokusu, slouží pro kalibraci a škálování elfogramů 

 

 amplifikace – proces řetězového zmnožení zvolených fragmentů DNA 

 

 amplikon – úseky DNA definované délky, jejichž velikost se pohybuje obvykle 

v desítkách či tisících párů bází (bp) 

 

 annealing – tzv. nasednutí primerů, primery se specificky párují s 

komplementární oblastí na templátové DNA při teplotě v rozmezí 45-60°C 

 

 bukální stěr – neinvazivní metoda odběru vzorku DNA, stěr z vnitřních částí – 

sliznice tváří 

 

 CODIS – Combined DNA Index System, celosvětová databáze shromážděných 

DNA profilů 

 

 drop-in alela – cizí alela, která se objeví ve vzorku s nízkou koncentrací DNA 

jako důsledek kontaminace z prostředí 

 

 drop-out alela – alela, která je po amplifikaci pod úrovní detekovatelnosti, je to 

případ zejména vzorků s nízkou koncentrací DNA, případně degradovaných 

vzorků 

 

 dye artefakt – artefakt použitého kitu, který tvoří peak ve stále stejném místě, 

místa výskytu dye artefaktů jsou uvedena v manuálu výrobce kitu 

 

 

 elfogram – grafické znázornění profilu DNA získaného fragmentační analýzou, 

jeví se jako různě zbarvené peaky (v závislosti na použité chemické soupravě), 

kdy každý peak reprezentuje konkrétní amplifikovaný úsek DNA (alelu) 

 

 ENFSI – European Network of Forensic Science Institutes, organizace 

forenzních věd založená roku 1995 

 

 fragmentační analýza DNA – separace fragmentů DNA dle velikosti 
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 kit – chemická souprava použitá ke zpracování vzorků DNA v jednotlivých 

krocích izolace, kvantifikace a amplifikace 

 

 kontrola – známé vzorky, které se analyzují společně se zkoumanými vzorky 

pro kontrolu správnosti probíhající analýzy (pozitivní kontrola má známé alely, 

negativní neobsahuje žádné) 

 

 lokus – známé místo na chromozomu odpovídající konkrétnímu genu 

 

 marker – známá sekvence DNA, která může být jednoduše identifikována 

 

 nealelický peak spike – optický artefakt fragmentační analýzy, kdy se 

elektrický výboj promítne do výsledného elfogramu profilu DNA, spike nemusí 

být v pozici alely, často má nepravidelný tvar a je tak jasně (i strojově) 

odlišitelný od peaku alely 

 

 off-ladder peak – peak, který se vyskytuje v populaci s frekvencí nižší než 

1:1000 a není zahrnutý v alelickém žebříku 

 

 off-scale peak – peak, který vzniká, pokud fluorescence emitovaná produkty 

PCR saturuje detekční limit přístroje, může se projevit jako peaky s plochým 

vrcholem 

 

 PCR – metoda založená na cyklickém opakování změn teploty, vede 

k zmnožení vybraných úseků nukleových kyselin 

 

 peak – grafické znázornění, které reprezentuje konkrétní znak zkoumaného 

vzorku (v tomto případě alelu na elfogramu a její velikost) 

 

 peak height ratio – poměr výšky peaků 

 

 pull up efekt – artefakt fragmentační analýzy, který vzniká, když signál jedné 

barvy, vytvoří peak v místě druhé, komplementární barvy; často vzniká 

v případě off-scale dat 

 

 Real-Time PCR; qPCR – proces PCR při kterém lze kontinuálně monitorovat 

přírůstky DNA během každého cyklu (u klasické PCR se detekuje až finální 

produkt) 
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 replikát – opakování, která proběhla ve stejném čase 

 

 RFU – relative fluorescence unit, jednotka fluorescenčního záření, které emituje 

daný úsek DNA 

 

 sekvenační analýza – zjištění přesného pořadí jednotlivých nukleotidů v řetězci 

DNA 

 

 stochastický limit – limit spolehlivosti metody, který stanoví hranici možnosti 

výskytu drop-out alely 

 

 stutter – artefakt metody PCR, který je způsoben sklouznutím polymerázy po 

templátové DNA, nejčastěji se nachází v pozici n-1, vzácněji pak v pozici n+1, 

kdy n je pozice skutečné alely 

 

 SWGDAM – Scientific Working Group on DNA Analysis Methods 


