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ENFSI’s position on Best Practice Manuals 

 

ENFSI wishes to promote the improvement of mutual trust 

by encouraging forensic harmonisation through the 

development and use of Best Practice Manuals. 

 

Furthermore, ENFSI encourages sharing Best Practice 

Manuals with the whole Forensic Science Community 

which also includes non ENFSI Members. 

 

Visit www.enfsi.eu for more information. It includes the 

ENFSI policy document Policy on Creation of Best 

Practice Manuals within ENFSI (code: QCC-BPM-001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Official language 

The text may be translated into other languages as 

required. The English language edition remains the 

definitive version. 

 

Copyright 

The copyright of this text is held by ENFSI. The text may 

not be copied for resale. 

 

Further information 

For further information about this publication, contact the 

ENFSI Secretariat. Please check the website of ENFSI 

(www.enfsi.eu) for update information. 

 

 

Stanovisko ENFSI k Manuálům nejlepší praxe 

 

Prostřednictvím rozvoje a používání Manuálů nejlepší praxe 

chce ENFSI dosáhnout harmonizace znaleckých postupů a 

tím i zvýšení vzájemné důvěry.  

 

ENFSI podporuje rozšíření Manuálů nejlepší praxe do celé 

komunity forenzních věd, což zahrnuje i nečleny ENFSI. 

 

 

Pro více informací navštivte www.enfsi.eu, kde najdete i 

dokument o politice ENFSI k vytváření Manuálů nejlepší 

praxe (kód: QCC-BPM-001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední jazyk 

Text může být podle potřeby přeložen do dalších jazyků. 

Anglické vydání zůstává rozhodnou verzí. 

 

 

Autorská práva 

Autorská práva k tomuto textu vlastní ENFSI. Text nesmí 

být kopírován za účelem dalšího prodeje. 

 

Další informace 

Další informace o této publikaci získáte na sekretariátu 

ENFSI. Aktuální informace naleznete na webových 

stránkách ENFSI (www.enfsi.eu). 
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1. AIMS 

 

This Best Practice Manual (BPM) aims to provide a 

framework of procedures, quality principles, training 

processes and approaches to the forensic examination of 

handwriting. This BPM can be used by Member laboratories 

of ENFSI and other forensic science laboratories to establish 

and maintain working practices in the field of forensic 

handwriting examination that will deliver reliable results, 

maximize the quality of the information obtained and 

produce robust evidence. The use of consistent 

methodology and the production of more comparable results 

will facilitate interchange of data between laboratories. 

 

The term BPM is used to reflect the scientifically accepted 

practices at the time of creating. Despite its implicit 

suggestion that alternative, equivalent Practice Manuals are 

excluded at beforehand, in this series of ENFSI Practice 

Manuals the term BPM has been maintained for reasons of 

continuity and recognition. 

 

2. SCOPE 

 

This BPM is aimed at experts in the field and assumes prior 

knowledge in the discipline. It is not a standard operating 

procedure and addresses the requirements of the judicial 

systems in general terms only. 

 

Due to the fact that the terms “forensic handwriting 

examination” and “graphology” (or “Judicial Graphology” 

or “Forensic Graphology”) are frequently confused and 

given (wrongly attributed) equivalence, sometimes even 

within judiciary, it is to be stressed that there is a clear 

difference between them. While they both focus on 

handwriting (including signatures) and the process of 

writing, the questions they answer and the methods they use 

are entirely different.  

 

Forensic handwriting examination, just as many other 

forensic disciplines, aims for identification of a person 

based upon a trace they leave. Just as in forensic DNA or 

fingerprint analysis the identification derives from 

uniqueness of the genome or the pattern of ridges on a skin, 

forensic handwriting examination deals with a trace that 

exhibits individual neuromuscular behaviour of a person. 

This discipline does not make any assumptions about the 

relationship between handwriting characteristics and 

personality because the analysis of personal traits has no 

relevance to writer identification. 

 

Graphology on the other hand, includes inferring character 

traits or intelligence of the person from interpreting the 

handwriting characteristics.  

1. CÍLE 

 

Cílem tohoto Manuálu nejlepší praxe (BPM) je poskytnout 

ucelený systém postupů, zásad kvality, odborné přípravy a 

koncepce forenzního zkoumání ručního písma. Tento BPM 

mohou využívat členské laboratoře ENFSI a další forenzní 

laboratoře k zavedení a dodržování pracovních postupů v 

oblasti forenzního zkoumání ručního písma, které budou 

nástrojem pro dosažení spolehlivých výsledků, maximální 

kvality získaných informací a zdrojem vysoké důkazní 

hodnoty. Používání jednotné metodiky a srovnatelnějších 

výsledků usnadní výměnu dat mezi laboratořemi. 

 

 

Termín BPM se používá pro vyjádření vědecky uznávaných 

postupů v době svého vzniku. Navzdory předpokladu, že 

alternativní, rovnocenné manuály jsou předem vyloučeny, byl 

v této řadě manuálů ENFSI termín BPM zachován z důvodu 

kontinuity a obecného uznání. 

 

 

2. PŮSOBNOST 

 

Tento BPM je určen pro znalce v oboru a předpokládá 

předchozí znalosti z dané disciplíny. Nejedná se o standardní 

operační postup a požadavky soudních systémů řeší pouze v 

obecné rovině. 

 

Vzhledem k tomu, že pojmy "forenzní zkoumání ručního 

písma" a "grafologie" (nebo "soudní grafologie" či "forenzní 

grafologie") jsou často zaměňovány a je jim přiznávána 

(nesprávně přisuzována) rovnocennost, někdy i v rámci 

justice, je třeba zdůraznit, že mezi nimi existuje jasně 

vymezený rozdíl. Obě oblasti zkoumání se sice zaměřují na 

ruční písmo (včetně podpisů) a proces psaní, ale otázky, na 

které odpovídají, a metody, které používají, jsou zcela 

odlišné.  

 

Cílem forenzního zkoumání ručního písma, stejně jako 

mnoha dalších forenzních disciplín, je identifikace osoby na 

základě stopy, kterou zanechala. Stejně jako se ve forenzní 

genetice nebo daktyloskopii identifikace dovozuje z 

jedinečnosti genomu nebo obrazce papilárních linií na kůži 

prstů, zabývá se forenzní zkoumání ručního písma stopou, 

která je projevem individuálního neuromuskulárního jednání 

osoby. Tato disciplína nedovozuje žádné vztahy mezi 

charakteristikami ručního písma a osobností, protože analýza 

osobních znaků nemá pro identifikaci pisatele význam. 

 

Naproti tomu grafologie se zabývá dovozováním povahových 

rysů nebo inteligence osoby z interpretace charakteristik 

ručního písma.  
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It is not the task of a forensic handwriting examiner to deal 

with the validity of a graphological diagnosis, and possible 

explanations, and it is not the role of a graphologist to form 

opinions on the authorship of handwriting. Therefore, 

ENFHEX does not support the use of this Best Practice 

Manual, in full or part, to validate the role of a graphologist 

within the forensic environment. 

 

Documents, of various types, are routinely encountered in 

casework and are required to be examined for a number of 

reasons (see Appendix 1 – Key Knowledge Requirements 

for the Forensic Examination of Handwriting). The 

examination of these documents may reveal information 

which is invaluable to the investigation of a crime, or which 

may provide evidence which indicates that a crime has been 

committed. 

 

This guidance document covers the process from the receipt 

of the test items into the “handwriting laboratory” to the 

presentation of evidence in the courts. As such it 

encompasses the systems, the procedures, the personnel, the 

equipment and the accommodation requirements for the 

forensic examination of handwriting.  

 

The law enforcement framework and the legal systems 

within which a forensic laboratory is working will 

determine the degree of direct control that individual 

practitioners have over each stage of a process. Where the 

practitioner is not directly involved in any particular stage 

they should still be in possession of sufficient knowledge to 

ensure the maintenance of good scientific practice. 

 

3. DEFINITIONS AND TERMS 

 

For the purposes of this Best Practice Manual (BPM), the 

relevant terms and definitions given in ENFSI documents, 

the ILAC G19 “Modules in Forensic science Process”, as in 

standards like ISO 9000, ISO 17000 and 17020 apply. In 

this section only the field specific terms and definitions, 

which assist in the interpretation of this BPM, are listed. 

 

Forensic Handwriting Examiner - An individual that 

undertakes a Forensic Handwriting Examination. This 

includes both Reporting Scientists and Analysts/Assistants. 

 

Forensic Handwriting Examination - The scientific 

examination and comparison of handwritten documents to 

determine whether or not two or more pieces of handwriting 

have been completed by one individual. This includes 

authentication of one or more questioned signatures by 

comparison with a set of known signatures. 

 

 

Není úkolem forenzního znalce ručního písma zabývat se 

validitou grafologické diagnózy a jejím možným 

vysvětlením, jako není úkolem grafologa zabývat se 

určováním identity pisatele. Proto ENFHEX nepodporuje 

používání tohoto Manuálu nejlepší praxe, ať už v plném 

rozsahu nebo částečně, k validaci role grafologa v rámci 

forenzního prostředí. 

 

Ve znalecké praxi se běžně pracuje s různými druhy 

dokumentů, u kterých existuje řada důvodů pro forenzní 

zkoumání  (viz Přílohu 1 – Požadované klíčové znalosti pro 

forenzní zkoumání ručního písma). Prostřednictvím 

zkoumání dokumentů lze získat informace zásadní pro 

vyšetřování trestného činu, nebo důkazy o spáchání trestného 

činu. 

 

 

Tento metodický dokument se zabývá procesem od přijetí 

zkoumaných materiálů do "laboratoře pro forenzní zkoumání 

ručního písma" až po prezentaci důkazu při soudním řízení. 

Zahrnuje systémy, postupy, personální a materiální  vybavení 

a požadavky na prostory pro forenzní zkoumání ručního 

písma.  

 

Soustava orgánů činných v trestním řízení a právní systémy, 

v nichž forenzní laboratoř funguje, určují míru přímé kontroly 

jednotlivých pracovníků nad každou fází procesu. I když se 

odborný pracovník přímo nepodílí na některé konkrétní fázi, 

měl by mít dostatečné znalosti potřebné k zajištění správné 

vědecké praxe.   

 

 

3. POJMY A DEFINICE 

 

Pro účely tohoto Manuálu nejlepší praxe (BPM) platí 

příslušné termíny a definice uvedené v dokumentech ENFSI, 

ILAC G19 "Moduly ve forenzním procesu" a v normách jako 

ISO 9000, ISO 17000 a 17020. V této části jsou uvedeny 

pouze termíny a definice specifické pro danou oblast, které 

poskytují podporu při výkladu tohoto BPM. 

 

Odborník v oblasti zkoumání ručního písma – Osoba, která 

provádí zkoumání ručního písma. Tím se rozumí jak 

znalci/experti, tak další odborný personál jako 

laboranti/asistenti, kteří se na znaleckých pracovištích mohou 

na zkoumání podílet.  

 

Forenzní zkoumání ručního písma – Vědecké zkoumání a 

porovnávání ručně psaných textů s cílem určit, zda dva nebo 

více rukou psaných záznamů napsala jedna osoba. Součástí je 

i ověření pravosti jednoho nebo více sporných podpisů 

porovnáním se souborem nesporných (srovnávacích) 

podpisů.  
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4. RESOURCES 

 

4.1. Personnel 

 

People are likely to be the most important resource in any 

forensic application and in order to allow staff to work 

effectively and efficiently everybody concerned in the 

process must understand the nature of the tasks and the 

human qualities required to perform them. It is accepted that 

individual organisations will recruit Forensic Handwriting 

Examiners in accordance with the requirements of that 

organisation (and this may include legal considerations as 

well as academic qualifications or work experiences). As 

such it is acknowledged that Forensic Handwriting 

Examiners will have a wide variety of experience, training 

and background knowledge. All of these can be obtained 

through a range of different processes, but should include 

the criteria detailed in Appendix 1 - "Key Knowledge 

Requirements for the Forensic Examination of 

Handwriting”. 

  

4.1.1. Roles and responsibilities 

 

The key roles for Forensic Handwriting Examinations are: 

 

 Reporting Scientist – The forensic scientist 

responsible in a particular case for directing the 

examination of the items submitted, interpreting the 

findings, writing the report and providing evidence 

of fact, and opinion, for the court. 

 

 Analyst/Assistant – An individual carrying out 

general casework examinations or analytical tests 

under the supervision of a Reporting Scientist and 

who is able to provide information to assist with 

the interpretation of the tests. 

 

Both of these roles can be carried out by the same 

individual. 

 

4.1.2. Competence requirements 

 

The qualifications, competences and experience that 

individuals require to carry out the various aspects of 

Forensic Handwriting Examination will depend on the 

intellectual and practical demands of the various aspects of 

the work. Appendix 1 – “Key Knowledge Requirements for 

the Forensic Examination of Handwriting” details the 

general levels of knowledge required for individuals to 

undertake the particular aspects of work, whilst Appendix 2 

- “Training Requirements for Forensic Handwriting 

Examiners” details the training requirements and the 

assessments that will be applied.  

4. ZDROJE 

 

4.1. Personál 

 

Lidské zdroje patří mezi nejdůležitější faktory v každém 

forenzním odvětví. Pro zajištění efektivity a správného 

fungování je potřeba zajistit, aby všechny osoby zapojené do 

procesu správně rozuměly povaze úkolů a kompetencím 

potřebným k jejich plnění. Připouští se, že jednotlivé 

organizace provádějí nábor odborníků v oblasti forenzního 

zkoumání ručního písma v souladu s požadavky dané 

organizace (např. právní hlediska, akademická kvalifikace 

nebo pracovní zkušenosti). Z uvedeného vyplývá, že forenzní 

znalci ručního písma budou mít nejrůznější zkušenosti, 

odbornou přípravu a znalosti. To všechno lze získat řadou 

různých postupů, které by vždy měly splňovat kritéria 

podrobně popsaná v Příloze 1 - "Požadované klíčové znalosti 

pro forenzní zkoumání ručního písma". 

 

 

 

4.1.1.  Pracovní role a povinnosti 

 

Základní role ve forenzním zkoumání ručního písma jsou:  

 

 Znalec/expert – Forenzní vědecký pracovník, který je 

v konkrétním spise odpovědný za řízení zkoumání 

předložených materiálů, interpretaci zjištění, 

sestavení znaleckého výstupu a jeho případné 

doplnění nebo vysvětlení u soudu. 

 

 Laborant/asistent – Osoba, která v konkrétním spise 

provádí obecná zkoumání nebo analytické testy pod 

dohledem znalce/experta zodpovědného za podání 

znaleckého výstupu, a která je schopna zajistit 

informace podstatné pro interpretaci provedených 

testů. 

 

Obě tyto role může vykonávat stejná osoba. 

 

 

4.1.2. Požadavky na způsobilost 

 

Kvalifikace, kompetence a zkušenosti, které jsou potřebné k 

provádění různých aspektů forenzního zkoumání ručního 

písma, závisí na intelektuální a praktické náročnosti daných 

aspektů této činnosti. Příloha 1 - "Požadované klíčové znalosti 

pro forenzní zkoumání ručního písma" podrobně popisuje 

obecné úrovně znalostí vyžadovaných od osob 

vykonávajících jednotlivé aspekty činností, zatímco Příloha 2 

- "Požadavky na odbornou přípravu forenzních 

znalců/expertů ručního písma" podrobně popisuje 

uplatňované požadavky na odbornou přípravu a její 

hodnocení.  
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The following experience and areas of competence would 

be expected as the minimum standard for the key roles 

defined above, in forensic handwriting examination: 

 

 Reporting Scientist - Knowledge of the theories, 

analytical techniques and procedures applicable to 

forensic handwriting examination; competence in 

the evaluation and interpretation of findings in 

handwriting cases; knowledge and experience of 

the requirements and procedures of the criminal 

justice system for the presentation of evidence, both 

written and oral. 

 

 Analyst/Assistant - Knowledge of the theories, 

analytical techniques and procedures applicable to 

forensic handwriting examination; the practical 

skills to operate specialist equipment and to carry 

out forensic handwriting analysis safely and 

reliably in compliance with laboratory protocols; an 

understanding of the requirements of the criminal 

justice system 

 

4.1.3. Training and Assessment 

 

The levels of training and assessment are dependent on the 

role being undertaken; however the following must be 

addressed in developing a training and assessment 

programme: 

 

 laboratories should have written standards of 

competence for each role, a documented training 

programme and processes for assessing that trainees 

have achieved the level of competence required; 

 

 all training should be completed within the 

specified time frame and the outcome of 

assessments documented on the individual's 

training records; 

 

 the assessment of competence can be accomplished 

through a combination of appropriate means, 

including: 

o practical tests 

o written and/or oral examinations 

o role exercises (for example "mock" courts) 

o casework conducted under close 

supervision 

o a portfolio of previous work 

 

A trainee should only be recognised as competent when he 

or she has been assessed as meeting the defined standards of 

performance and only then be permitted to undertake 

independent casework in the relevant area.  

Za minimální standard pro výše definované základní role v 

oblasti forenzního zkoumání ručního písma se považují 

následující zkušenosti a kompetence: 

 

 Znalec/expert – Znalost teorií, analytických metod a 

postupů uplatňovaných při forenzním zkoumání 

ručního písma; způsobilost k hodnocení a interpretaci 

nálezu v ručním písmu; znalost a zkušenost s 

požadavky a postupy soudního systému při 

prezentaci důkazu, a to jak písemné, tak ústní. 

 

 

 Laborant/asistent – Znalost teorií, analytických 

metod a postupů uplatňovaných při forenzním 

zkoumání ručního písma; praktické dovednosti pro 

obsluhu specializovaného vybavení, bezpečné a 

spolehlivé provádění forenzní analýzy ručního písma 

v souladu s laboratorními protokoly; porozumění 

požadavkům soudního systému. 

 

 

 

4.1.3. Odborná příprava a její hodnocení 

 

Úroveň odborné přípravy a její hodnocení závisí na 

vykonávané roli, při vytváření programu odborné přípravy a 

hodnocení je třeba zohlednit následující skutečnosti: 

 

 

 laboratoře mají zavedeny písemné standardy 

způsobilosti pro každou roli, dokumentovaný 

program odborné přípravy a postupy pro 

vyhodnocení, zda školené osoby dosáhly požadované 

úrovně kompetence; 

 

 veškerá odborná příprava by měla být dokončena ve 

stanoveném časovém rámci a výsledky hodnocení 

jsou součástí osobního spisu k odborné přípravě; 

 

 k hodnocení způsobilosti lze využít kombinaci 

vhodných prostředků, včetně: 

o praktických testů 

o písemných a/nebo ústních zkoušek 

o cvičení v rolích (např. "zinscenované" soudní 

procesy) 

o práce na spisech pod přímým dohledem 

o portfolio předchozí práce 

 

Školená osoba je považována za způsobilou až po získání 

osvědčení o splnění stanovených standardů výkonu znalecké 

činnosti, a teprve poté je jí umožněno vykonávat samostatnou 

práci na spisech v příslušném odvětví.  
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A record of the assessment date and result of the assessment 

should be added to the relevant training record. All 

personnel involved in the field of forensic handwriting 

examination will also be required to demonstrate that they 

have maintained their competence at regular intervals, not 

exceeding 12 months (for example with the use of 

collaborative exercises or proficiency tests). 

 

4.2. Equipment 

 

The principal equipment required for Forensic Handwriting 

Examination is a suitable form of magnification (such as a 

stereo-zoom microscope). 

 

Other instrumentation, (see Appendix 3 Section 7) often 

falling within the remit of forensic document examination, 

may assist the Forensic Handwriting Examiner. This is not 

covered within this documentation. 

 

Only appropriate and properly operating equipment should 

be employed in casework, and then only within the limits of 

the performance checks carried out. 

 

4.3. Reference materials 

 

No specific requirements 

 

4.4. Accommodation and environmental conditions 

 

The principal considerations for forensic handwriting 

examination are the need for sufficient, secure work space 

to allow for efficient and effective working and the need for 

good quality lighting, preferably natural daylight.  

 

When necessary correct anti-contamination procedures 

must be used to prevent cross-contamination. 

 

4.5. Materials and Reagents 

 

No specific requirements 

 

5. METHODS  

    

5.1. Anti-Contamination Procedures 

 

All items submitted for handwriting examinations should 

first be examined for the integrity of their packaging. Any 

deficiency in the packaging, which may compromise the 

value of a laboratory examination, should be noted, and the 

customer informed. Such a deficiency may be grounds for 

refusal to carry out the laboratory examination. 

 

 

Informace o datu získání osvědčení a výsledku hodnocení je 

součástí osobního spisu k odborné přípravě. Všechny osoby 

zapojené do činností v oblasti forenzního zkoumání ručního 

písma jsou rovněž povinny v pravidelných intervalech 

nepřesahujících 12 měsíců prokazovat udržování odborné 

způsobilosti (například pomocí okružních testů nebo testů 

odborné způsobilosti). 

 

4.2. Vybavení 

 

Základní vybavení potřebné pro forenzní zkoumání ručního 

písma je vhodný typ zvětšovací techniky (například 

stereoskopický mikroskop). 

 

Forenzní znalci ručního písma využívají i další přístroje (viz 

čl. 7 v Příloze 3), které mohou svým využitím spadat také do 

odvětví forenzního zkoumání dokladů a písemností. Toto 

odvětví zkoumání není předmětem Manuálu nejlepší praxe 

pro forenzní zkoumání ručního písma. 

 

Při rutinní pracovní činnosti se používá jen vhodné a správně 

fungující vybavení, a to pouze v rozsahu provedených kontrol 

jeho provozních vlastností. 

 

4.3. Referenční materiály 

 

Žádné zvláštní požadavky 

 

4.4. Prostory a podmínky pro práci 

 

Při forenzním zkoumání ručního písma je třeba zajistit 

především dostatečně bezpečný pracovní prostor, který 

umožní efektivní práci, a kvalitní osvětlení, nejlépe přirozené 

denní světlo.  

 

Pokud to situace vyžaduje, je třeba zavést opatření a postupy 

k zamezení kontaminace.  

 

4.5. Materiály a činidla 

 

Žádné zvláštní požadavky 

 

5. METODY  

 

5.1. Opatření proti kontaminaci 

 

U všech materiálů předkládaných ke zkoumání ručního písma 

je třeba nejprve zkontrolovat neporušenost jejich obalu. 

Jakýkoli nedostatek obalu, který by mohl ohrozit hodnotu 

laboratorního zkoumání, se zaznamená a informuje se 

zadavatel. Takový nedostatek může být důvodem k odmítnutí 

provedení laboratorního zkoumání. 
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Where applicable staff should wear suitable protective 

clothing to minimise the risk of accidentally leaving trace 

evidence, such as fingerprints or DNA, on the items being 

examined. 

 

5.2. Examination Techniques and Methods 

 

Whilst it is accepted that individual organisations will have 

their own, accredited methods, the principle of each method 

should be carried out in accordance with the 

recommendations in the appendices to this Manual 

(Appendix 3 - “Overview Procedure for Forensic 

Handwriting Examinations and Comparisons”). 

 

5.3. Analysis Protocols 

 

The actual work that is carried out in individual cases should 

be determined by the requirements of the case and will 

depend on the value of any other evidence which may be 

available. But a systematic approach should always be 

adopted, to ensure consistency of delivery of services that 

are fit for purpose.  

 

Whatever work is done, the Forensic Handwriting Examiner 

should always use the combination of techniques available 

that offers the greatest potential for recovering any 

forensically viable information, taking into account the 

volume of work to be undertaken. 

 

The choice of the most suitable methods of examination can 

only be made at the time of the initial assessment by the 

Forensic Handwriting Examiner involved. Given the same 

case circumstances, all laboratories would ideally adopt the 

same analysis protocol, but in practice the extent to which 

such harmonisation can be achieved will be limited. This 

protocol can thus act only as a guide. 

 

Non-destructive tests should be given priority. 

 

5.4. Case Records 

 

The exact requirements for recording casework information 

will depend on the legal system of the country/state of 

jurisdiction. As a minimum, however, the records should be 

in sufficient detail to allow another Forensic Handwriting 

Examiner, competent in the same area of expertise, to 

identify what has been done and to verify the findings. 

 

For casework involving the forensic examination of 

handwriting, the records should include details of: 

 

 the items that were submitted to the laboratory, the 

information accompanying the items on 

submission and the nature of the work requested 

V případě potřeby používají pracovníci vhodný ochranný 

oděv k minimalizaci rizika náhodného zanechání stop, jako 

jsou daktyloskopické stopy nebo DNA na zkoumaných 

předmětech. 

 

5.2. Postupy a metody zkoumání  

 

Připouští se, že jednotlivé organizace mají své vlastní 

akreditované metody, základ každé metody je potřeba uvést  

v soulad s doporučeními uvedenými v přílohách tohoto 

Manuálu (Příloha 3 - "Přehledný postup při forenzním 

zkoumání a porovnávání ručního písma"). 

 

 

5.3. Pracovní postupy 

 

Konkrétní činnosti prováděné na jednotlivých spisech se řídí 

požadavky každého úkolu a závisí na hodnotě případných 

dalších důkazů, které jsou k dispozici. Vždy je potřeba 

zachovat systematický přístup k zajištění konzistentní úrovně 

poskytovaných služeb.  

 

Při každé činnosti použije odborník v oblasti forenzního 

zkoumání ručního písma kombinaci takových dostupných 

metod, které poskytují největší potenciál pro získání forenzně 

využitelných informací, s přihlédnutím k objemu práce, která 

má být provedena. 

 

Volbu nejvhodnějších metod zkoumání může provést 

forenzní znalec/expert pouze při počátečním vyhodnocení 

věci. Při shodných okolnostech případu by ideálně všechny 

laboratoře měly postupovat obdobně, ale v praxi bude rozsah, 

v jakém lze takové harmonizace dosáhnout, omezený. Tento 

postup tedy může sloužit pouze jako návod. 

 

Přednost má použití nedestruktivních metod zkoumání. 

 

 

5.4. Záznamy vedené ke spisu 

 

Přesné požadavky na obsah a podobu zaznamenávaných 

informací vedených ke spisu závisí na právním systému 

konkrétního státu. Záznamy by však měly být alespoň tak 

podrobné, aby jiný forenzní znalec ručního písma se stejnou 

odborností mohl podle těchto záznamů dovodit, které úkony 

byly provedeny, a zjištěné skutečnosti ověřit. 

 

V případech, ve kterých se uplatňuje forenzní zkoumání 

ručního písma, by záznamy měly obsahovat podrobnosti o 

následujících skutečnostech: 

 

 materiály, které byly laboratoři předloženy, 

informace, které byly k materiálům při předložení 

poskytnuty, a požadované úkony 
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 the method of submission (e.g. by hand., by post, 

etc.), by whom and on what date(s) 

 all movement of casework material within the 

laboratory system, the person(s) responsible for the 

movement and the date(s) the movements took 

place 

 the method of return of items to the submitting 

organisation (e.g. by hand, by post, etc.), by whom 

and on what date(s) 

 any changes, or additions to the items 

 all communications within the laboratory and 

between the laboratory and the submitting 

organisation about the case 

 for each item examined, the labelling, method of 

packaging and integrity of packaging on receipt 

 what examinations have been carried out, when, in 

what order, where and by whom 

 all observations made, photographs taken and 

analytical data generated  

 the specific examination methods and procedures 

used  

 all draft and final reports or statements generated 

 administrative and technical review, when and by 

whom 

 

Wherever possible, written records should be made on 

standardised forms. 

 

5.5. Peer Review 

 

It is important within Forensic Handwriting Examinations 

that the results of any examinations undergo Peer Review. 

The Peer Review will cover, as a minimum, the Critical 

Findings in the case. The Peer Review should also cover the 

Technical Findings.  

 

5.5.1. Critical findings 

 

Whilst the exact legal requirements may be different for 

different organisations, in general findings of critical 

evidential value should be confirmed by a second Reporting 

Scientist who has been authorised and is competent to carry 

out such checks.  Findings are considered critical when: 

 

 they make a significant contribution to the findings 

in the case, and 

 are incapable of being confirmed at a later time, or 

are subject to possible differences in interpretation 

by different Reporting scientists,  

A written record of these checks should be made on the case 

notes, bearing the signatures of both the reporting scientist 

and the reviewer.  

 

 způsob předložení materiálů (např. osobně, poštou 

atd.), kým a kdy (datum) 

 všechny pohyby zakázky – materiálu poskytnutého 

ke zkoumání v rámci laboratorního systému, 

odpovědné osoby a časové údaje, kdy se pohyb 

uskutečnil (datum)  

 způsob vrácení materiálů předávajícímu (např. 

osobně, poštou atd.), kým a k jakému datu  

 případné změny nebo doplnění materiálů 

 veškerá komunikace týkající se případu v rámci 

laboratoře a mezi laboratoří a zadavatelem  

 označení každé zkoumané položky, způsob balení a 

informace o neporušenosti obalu při převzetí 

 všechna provedená zkoumání, kdy, v jakém pořadí, 

kde a kým 

 všechny získané poznatky, pořízené fotografie a 

získané analytické informace 

 použité specifické metody a postupy zkoumání  

 všechny vypracované verze znaleckého výstupu 

 záznamy o administrativní a technické kontrole, údaj 

o tom, kdo a kdy je provedl 

 

 

 

Pokud je to možné, měly by být písemné záznamy prováděny 

na standardizovaných formulářích. 

 

5.5. Peer review (interní kontrola další osobou) 

 

V rámci forenzního zkoumání ručního písma je důležité, aby 

výsledky všech zkoumání prošly interním posouzením dalším 

expertem/znalcem (metoda čtyř očí). Minimální požadovaný 

rozsah posouzení metodou Peer-review se týká  rozhodujících 

poznatků vzešlých ze zkoumání. Posouzení metodou peer-

review je vhodné aplikovat i na technické informace.  

 

5.5.1. Rozhodující poznatky 

 

Ačkoli se přesné právní požadavky mohou u různých 

organizací lišit, obecně by poznatky s rozhodující důkazní 

hodnotou měl potvrdit druhý odborný pracovník, který 

k tomu byl pověřen a je způsobilý kontroly provádět.  

Poznatky jsou považovány za rozhodující, pokud: 

 

 významně přispívají k závěrům zkoumání v daném 

případu a 

 nelze je ověřit později nebo podléhají možným 

rozdílným interpretacím různých znalců/expertů,  

 

O těchto kontrolách je pořízen zápis v záznamech vedených 

ke spisu, opatřený podpisy znalce odpovědného za zpracování 

spisu i kontrolující osoby.  
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Where critical findings have not been reviewed, the 

submitting body should be informed that the results are 

preliminary.  

 

5.5.2. Technical findings 

 

The technical findings are the results of the examination(s). 

These findings must be justified and supported by 

documentation within the casefile. Areas that should be 

covered by the technical review include: 

 is there adequate documentation for all the 

materials examined 

 have the appropriate examinations/analyses been 

carried out 

 have the relevant QA procedures been followed 

 have analytical identifications/comparisons been 

checked 

 is the statement/report accurate and does it refer to 

all items submitted 

 

 

6. VALIDATION AND ESTIMATION OF 

UNCERTAINTY 

 

6.1. Validation 

 

The laboratory should, where possible, only use validated 

techniques and procedures for the forensic examination of 

handwriting and the interpretation of their significance in 

the context of the case. 

 

6.1.1. Validation requires as a minimum that: 

 

 there is an agreed requirement for the technique or 

procedure; 

 the critical aspects of the technique or procedure 

have been identified and the limitations defined; 

 the methods, materials and equipment used have 

been demonstrated to be fit for purpose in meeting 

the requirement; 

 there are appropriate quality control and quality 

assurance procedures in place for monitoring 

performance; 

 the technique or procedure is fully documented; 

 the results obtained are reliable and reproducible; 

 the technique or procedure has been subjected to 

independent assessment and, where novel, peer 

review; 

 the individuals using the technique or procedure 

have demonstrated that they have been trained and 

have demonstrated that they are competent. 

 

Pokud rozhodující poznatky nebyly přezkoumány druhým 

znalcem/expertem, měl by být zadavatel informován v tom 

smyslu, že výsledky jsou předběžné.  

 

5.5.2. Technické informace 

 

Technické informace jsou součástí výsledků zkoumání. Tyto 

nálezy musí být odůvodněny a doloženy dokumentací v 

záznamech vedených ke spisu. Mezi oblasti, které by měly být 

zahrnuty do kontroly technických informací, patří odpovědi 

na tyto otázky: 

 Existuje odpovídající dokumentace ke všem 

zkoumaným materiálům? 

 Byla provedena všechna příslušná 

zkoumání/analýzy? 

 Byly dodrženy příslušné postupy zajištění kvality? 

 Proběhla řádná kontrola identifikační 

analýzy/komparace? 

 Je znalecký výstup bezvadný a vztahuje se ke všem 

předloženým materiálům?  

 

 

6. VALIDACE A ODHAD NEJISTOTY 

 

6.1. Validace 

 

Laboratoř používá, pokud možno, pouze validované metody 

a postupy pro forenzní zkoumání ručního písma a interpretaci 

jejich významu v kontextu daného případu. 

 

 

6.1.1. Minimální požadavky na validaci: 

 

 na požadavku aplikace dané metody nebo postupu 

existuje shoda; 

 jsou známy hlavní aspekty metod a postupů a jejich 

případná omezení;  

 použité metody, prostředky a vybavení jsou pro 

daný účel prokazatelně vhodné; 

 je zavedena vhodná kontrola kvality a procesy 

zajišťující monitoring kvality práce;   

 metoda nebo postup jsou plně dokumentované;  

 získané výsledky jsou spolehlivé a 

reprodukovatelné;  

 metody a postupy byly podrobeny nezávislému 

posouzení, případně procesu peer review, pokud 

jsou nové;  

 všechny osoby, které metodu nebo postup používají, 

se mohou prokázat potvrzením o odborné 

způsobilosti  
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6.1.2. Where the techniques or procedures have been 

validated elsewhere, the laboratory is required to carry 

out a verification exercise to demonstrate that it can 

achieve the same quality of results in its own 

environment. 

 

6.2. Estimation of uncertainty of measurement 

 

Whilst it can be accepted that within forensic handwriting 

comparisons examiners do not routinely make the sort of 

measurements described in paragraph 5.4.6 of ISO 17025, 

the standard indicates that: 

 any laboratory should at least attempt to identify all 

the components of uncertainty and make a 

reasonable estimation of the uncertainty and  

 and that any reasonable estimation should be based 

on knowledge of the performance of the method. 

This should make use of for example, previous 

experience and validation data.  

 

As such it is necessary to demonstrate that the issue of 

"uncertainty components" is addressed. Consideration 

should be given to each of these components when the 

Forensic Handwriting Examiner is assessing the material as 

part of their examination, including:  

 

6.2.1. Sample size - The results (and strength of the results) 

of any handwriting and signature examinations may 

depend on the amount of material submitted for 

comparison. The results also depend on other criteria 

such as the complexity of the handwriting and the 

stylisation of the signature.  

 

6.2.2. Quality of material examined - The quality of the 

submitted material will have an intrinsic effect on 

any examination. The following list indicates a 

number of instances where this will occur: 

 

 Handwriting that has been submitted as photocopies 

does not possess all of the detail present in original 

handwriting 

 Inks that have been treated with a solvent are more 

difficult to differentiate than un-treated inks 

 Non-standard writing tools and/or surfaces (such as 

sprays, paint and outdoor surfaces) 

 

6.2.3. Complexity of handwriting/signatures - Handwriting 

and signature examinations and comparisons, and the 

results of those examinations and comparisons, 

depend significantly on the relative complexity or 

stylisation of the handwriting or signatures.  

 

 

6.1.2. Pokud byly metody nebo postupy validovány jinde, je 

laboratoř povinna provést ověření dosažení stejné 

kvality výsledků ve vlastním prostředí. 

 

 

6.2. Odhad nejistoty měření 

 

Ačkoli se připouští, že při forenzním porovnávání ručního 

písma znalci běžně neprovádějí měření popsaná v odstavci 

5.4.6 normy ISO 17025, požaduje norma: 

 

 aby každá laboratoř usilovala o identifikaci všech 

zdrojů nejistoty a provedla její přiměřený odhad,  

 aby každý přiměřený odhad byl založen na znalosti 

parametrů metody. K tomu by měly být využity 

například předchozí zkušenosti a validační údaje.  

 

Je potřeba prokázat, že „složkám nejistoty“ je věnována 

náležitá pozornost. Forenzní znalci/experti zkoumání ručního 

písma by při hodnocení materiálů měli brát v úvahu každý 

z těchto aspektů: 

 

6.2.1. Rozsah materiálu – výsledky (a jejich důkazní síla) u 

každého zkoumání ručně psaných textů nebo podpisů 

může záviset na množství materiálu poskytnutého k 

porovnání. Vliv na výsledky mají i další faktory, jako je 

obecná konstrukční složitost (obsah a množství 

identifikačně významných znaků), individualizace 

písemného projevu a podpisu. 

 

6.2.2. Kvalita zkoumaného materiálu – kvalita poskytnutého 

materiálu má na každé zkoumání podstatný vliv. 

Příklady negativního vlivu na zkoumání: 

 

 Písemný projev poskytnutý ve formě fotokopie 

neobsahuje všechny informace dostupné v originálu.  

 Tahy vyhotovené psací náplní, která přišla do 

kontaktu s rozpouštědly, se posuzují obtížněji  

 Nestandardní psací prostředky anebo povrchy (např. 

spreje, nátěrové barvy a venkovní povrchy). 

 

6.2.3. Konstrukční složitost písma/podpisů (množství 

identifikačně významných znaků písma/podpisů) – 

Zkoumání a komparace písma a podpisů a výsledky 

těchto zkoumání jsou významně závislé na relativní 

konstrukční složitosti a individualizaci písma a 

podpisů.  
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6.2.4. Human error - There are a number of circumstances 

where human error can be critical. To counter these 

consideration should be taken to address each of the 

potential areas, for example: 

 

 Training - all examiners undergo a formal, 

scheduled and detailed, training programme, during 

which their progress is monitored and assessed. 

Where errors or misidentifications are made, the 

trainee is made aware of those misidentifications or 

errors, and any corrective actions undertaken. 

 

 Competency - The competency of each practitioner 

is routinely checked and monitored against a set of 

specified criteria. 

 

 Procedures - standard operating procedures are in 

place to ensure a uniformity and conformity of 

approach to each examination. These procedures 

are used during the training programme, and the 

work of the trainee and other members of staff are 

periodically reviewed against these procedures. 

 

 Repeat analysis - examinations are carried out 

independently by a second practitioner. The results 

of both practitioners are subsequently discussed, 

and a consensus result reached (this is usually, but 

not exclusively, in agreement with the more 

cautious set of results). Occasionally, where the 

examination may be more complicated or result in 

more contentious findings, the material is given to 

a third practitioner, for their opinion. 

 

 Collaborative Exercises/Proficiency Testing 

(CE/PT) - The ability of each examiner is tested 

regularly, over the range of examinations 

undertaken, using external CE/PTs. The reported 

results are assessed against the "known" answers, 

and any areas of disagreement are discussed and 

any corrective actions undertaken. 

 

 

7. QUALITY ASSURANCE 

 

Proficiency tests should be used to test and assure the 

quality of Forensic Handwriting Examinations. A list of 

currently available PT/CE schemes as put together by the 

QCC is available at the ENFSI Secretariat. “Guidance on the 

conduct of proficiency tests and collaborative exercises 

within ENFSI” provides information for the ENFSI Expert 

Working Groups (EWGs) on how to organise effective 

proficiency tests (PTs) and collaborative exercises (CEs) for 

their members. 

 

6.2.4. Lidská chyba – zásadní faktor v celé řadě situací. 

Opatření k prevenci negativního vlivu lidského faktoru: 

 

 Odborná příprava – Všichni znalci/experti absolvují 

oficiální, podrobně naplánovanou přípravu, během 

které se sleduje a hodnotí jejich postup. O případných 

chybách nebo nesprávné identifikaci se zaučovaná 

osoba iinformuje, stejně jako o přijatých opravných 

opatřeních. 

 

 Odborná způsobilost – Způsobilost každého 

znalce/experta se pravidelně ověřuje a monitoruje 

v rámci stanovených kritérií.  

 

 Postupy – Standardní operační postupy se zavádějí 

pro zajištění jednotnosti a shodného přístupu ke 

každému zkoumání. Tyto postupy se využívají i 

během odborné přípravy, přičemž jejich dodržování 

se pravidelně kontroluje u osoby v zácviku i u 

ostatního personálu.  

 

 Opakování analýzy – Zkoumání jsou prováděna 

nezávisle druhým znalcem. Výsledek, kterého oba 

znalci dosáhli, následně porovnají a dosáhnou 

společného závěru (většinou platí, že společný závěr 

je v souladu se zdrženlivějším stanoveným závěrem).  

Ve složitých případech nebo u protichůdných zjištění 

jsou materiály předloženy k posouzení třetímu znalci.  

 

 Okružní testy/Testy profesní způsobilosti – 

Schopnosti každého znalce jsou pravidelně 

ověřovány v rozsahu všech jím prováděných činností 

pomocí externích testů. Vykázané výsledky testů se 

hodnotí proti „správným“ odpovědím, přičemž 

všechny oblasti, kde dochází k rozporům, se diskutují 

a přijímají se opravná opatření.   

 

 

 

 

7. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 

 

Ke kontrole a zajištění kvality výsledků forenzního zkoumání 

ručního písma by se měly používat testy profesní odbornosti. 

Seznam v současnosti dostupných testů, které byly vytvořeny 

skupinou QCC (Quality ad Competence Committee ENFSI) 

je k dispozici na Sekretariátu ENFSI. Dokument s názvem 

“Guidance on the conduct of proficiency tests and 

collaborative exercises within ENFSI” poskytuje pracovním 

skupinám ENFSI informace, jak organizovat efektivní testy 

odbornosti a okružní testy pro své členy.  
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The Forensic Handwriting Examiners should participate in 

at least one externally generated proficiency test each year. 

Participants in the test should follow the standard laboratory 

procedures for casework. They should not give the test any 

special treatment that would not be given in the same 

circumstances to casework. 

 

The laboratory QA Manager should be informed of all 

PT/CEs undertaken.  

 

Any results not in accordance with the expected outcome 

should be brought to the attention of the laboratory QA 

Manager as soon as possible.  

 

8. HANDLING ITEMS 

 

The examiner must ensure that any alterations to items 

within their possession are in accordance with the 

customer’s requirements and are recorded within the 

casenotes.  

 

The examiner must ensure that, whilst within their 

possession, there is no contamination (for example 

extraneous fingerprints and/or DNA) to items that might 

require further examination. 

 

The examiner must consider the potential health hazards 

with the item (see paragraph 14.1) and take the appropriate 

precautions when handling any relevant items.  

 

 

9. INITIAL ASSESSMENT  

      

9.1. Introduction 

 

In general all casework should undergo an initial case 

assessment to determine the suitability of the material for 

examination and the applicability of material submitted 

before any examination is undertaken. 

 

9.2. Assessment at the laboratory 

 

Before starting work on any case the examiner should carry 

out an assessment of the information available and the items 

provided for examination in light of the agreed customer 

requirement. The examiner should seek to redress any 

deficiencies through consultation with the customer. 

 

Any work carried out will be to meet a particular customer 

requirement. At each stage, however, it is important that the 

course of action selected is based on an assessment of both 

the propositions put forward by the customer and the known 

alternative(s) to this. 

 

Forenzní znalci ručního písma by se měli účastnit alespoň 

jednoho externě vytvořeného testu odbornosti každý rok. Při 

řešení testu by se měly dodržovat standardní operační postupy 

dané laboratoře. S testem by se nemělo nakládat jinak, než jak 

by bylo nakládáno s reálným případem. 

 

 

O všech testech odbornosti a okružních testech by měl být 

informován manažer kvality.  

 

O výsledcích, které nejsou v souladu s očekávanými 

výsledky, by měl být co nejdříve informován manažer kvality 

laboratoře.   

 

8. MANIPULACE S OBJEKTY ZKOUMÁNÍ 

 

Znalec/expert je povinen zajistit, aby veškeré změny týkající 

se objektů zkoumání v jeho držení byly v souladu 

s požadavky zadavatele a tyto změny uvést v záznamech ke 

spisu.  

 

Znalec je povinen zajistit, aby u v jeho držení nedošlo ke 

kontaminaci (např. cizími daktyloskopickými stopami anebo 

DNA) materiálů, které mohou vyžadovat další zkoumání.  

 

 

Znalec musí zvážit potenciální zdravotní riziko plynoucí ze 

zkoumání materiálu (viz odstavec 14.1) a přijmout vhodná 

preventivní opatření při zacházení s takovými materiály.

   

 

9. PRVOTNÍ VYHODNOCENÍ  

      

9.1. Úvod 

 

Obecně platí, že všechny případy by měly projít prvotním 

hodnocením, kdy se určí vhodnost materiálu pro zkoumání a 

použitelnost předloženého materiálu před zahájením 

vlastního zkoumání. 

 

9.2. Hodnocení v laboratoři 

 

Před zahájením práce na případu by měl znalec provést 

posouzení dostupných informací a materiálů poskytnutých ke 

zkoumání s ohledem na zadaný úkol. Znalec by měl usilovat 

o nápravu případných nedostatků prostřednictvím konzultace 

se zadavatelem. 

 

Každé prováděné zkoumání by mělo být v souladu 

s konkrétními požadavky zadavatele. V každé fázi zkoumání 

je důležité, aby uplatňované postupy byly voleny k ověření 

tvrzení (hypotéz) předložených zadavatelem a k jejich 

známým alternativám.  
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The examiner should also make an assessment of the risk of 

contamination, or any other issue that could affect the 

integrity of the items before examination commences. 

 

The examiner should then consider to what extent the 

proposition put forward by the customer can be tested and 

should also frame at least one alternative proposition 

favourable to the ‘defence’. 

 

The examiner should consider what they might expect to 

find if each proposition were correct and should make an 

assessment of the likely strength of the findings.  

 

 

10. PRIORITISATION AND SEQUENCE OF 

EXAMINATIONS  

  

10.1. General considerations 

 

Where there is more than one item and/or evidence type 

involved in the examination of a case then priorities and 

sequences for the examinations will need to be considered. 

 

Before commencing any examinations within a case the 

following matters should be considered: 

 

 the urgency and priority of the customer’s need for 

specific aspects of the information 

 the other types of forensic examination which may 

have to be carried out  

 which evidential types or items have the potential to 

provide the most information in response to the 

various propositions and alternatives 

 the perishable nature of any material that may be 

present 

 health and safety or security considerations 

 

 

10.2. Considerations for forensic handwriting 

examinations 

 

The Forensic Handwriting Examiner must consider the most 

appropriate sequence of examinations, the implications of 

which will have to be considered in conjunction with: 

 the availability of items for examination 

 the amount of material, within the items, available 

for examination 

 the potential value of the information available 

from each examination and the impact this has on 

the various propositions 

 

11. RECONSTRUCTION OF EVENTS 

 

Not applicable 

Před zahájením zkoumání by měl znalec vyhodnotit riziko 

kontaminace nebo riziko jiného narušení integrity 

poskytnutého materiálu.  

 

Znalec posoudí, do jaké míry je možné ověřovat tvrzení 

(hypotézy) předložené zadavatelem a měl by také stanovit 

alespoň jedno alternativní tvrzení (hypotézu) ve prospěch 

„obhajoby“.  

 

Znalec posoudí pravděpodobnost výskytu zjištěných 

skutečností při platnosti každého ze zvolených tvrzení 

(hypotéz) a vyhodnotí důkazní sílu těchto skutečností.  

 

 

10. STANOVENÍ PRIORIT A POŘADÍ ZKOUMÁNÍ

  

 

10.1. Obecné poznámky 

 

Pokud zkoumaný materiál obsahuje více než jeden typ stop, 

je potřeba stanovit priority a pořadí zkoumání.  

 

 

Před zahájením zkoumání je potřeba zvážit následující:  

 

 určení priorit požadovaného zkoumání zadavatelem 

a přednostně požadované informace 

 další typy forenzního zkoumání, které může být 

potřeba provést  

 které materiály nebo typy důkazů mají potenciál 

poskytnout nejvíce informací v reakci na různá 

tvrzení (hypotézy) a jejich alternativy 

 případná degradace poskytnutých materiálů 

 zdravotní a bezpečnostní hlediska 

 

 

 

10.2. Okolnosti ke zvážení pro znalecké zkoumání ručního 

písma 

 

Forenzní znalec ručního písma musí zvážit nejvhodnější 

pořadí jednotlivých činností při zkoumání s ohledem na: 

 

 dostupnost zkoumaného materiálu, 

 množství materiálu dostupného ke zkoumání,  

 potenciální hodnotu informací, které jsou výsledkem 

jednotlivých druhů zkoumání, a jejího vlivu na 

ověřovaná tvrzení (hypotézy). 

 

 

11. REKONSTRUKCE UDÁLOSTÍ 

 

Nepoužije se 
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12. EVALUATION AND INTERPRETATION 

    

When determining the authorship of a piece of handwriting 

and/or signature, a number of hypotheses must be 

considered during the evaluation and interpretation of all of 

the information received and gathered relating to a specific 

examination process.   

 

Each hypothesis must be considered equally against: 

 

 the background information available about the 

case and the original expectations formulated 

during case assessment 

 the significance of any findings from the 

examination 

 

and an overall opinion formed of the most likely authorship 

of the handwriting and/or signatures. 

 

 

13. PRESENTATION OF EVIDENCE 

      

13.1. General 

 

The overriding duty of those providing expert testimony is 

to the court and to the administration of justice. As such, 

evidence should be provided with honesty, integrity, 

objectivity and impartiality. 

 

Evidence can be presented to the court either orally or in 

writing. Only information which is supported by the 

examinations carried out should be presented. Presentation 

of evidence should clearly state the results of any evaluation 

and interpretation of the examination. 

The Reporting Scientists findings and opinions are normally 

provided, in the first instance, in written form, as a report or 

statement of witness, for use by the investigator and/or the 

prosecutor/court. Oral evidence may subsequently be 

required. 

 

13.2. Written evidence 

 

Written reports should include all the relevant information 

in a clear, concise, structured and unambiguous manner as 

required by the relevant legal process. Written reports must 

be peer reviewed.  

 

Whilst formal advice is available on the format of reports 

and statements the scope for consistency may be limited by 

the requirements of the criminal justice system for the 

country of jurisdiction. In general, however the following 

should be included: 

 

 

12. HODNOCENÍ A INTERPRETACE  

  

Při určování pisatele textu anebo podpisu je při hodnocení a 

interpretaci nutno vzít v úvahu několik hypotéz, a to 

s ohledem na všechny informace získané z procesu zkoumání.    

 

 

 

Každá hypotéza musí být posouzena s ohledem na:  

 

 dostupné informace o případu a původní očekávání 

vyplývající z počátečního hodnocení, 

 

 význam všech poznatků získaných při zkoumání. 

 

 

Následně je formulován posudek, zda sporný a srovnávací 

materiál psala stejná osoba.    

 

 

13. PREZENTACE DŮKAZU 

      

13.1. Obecně  

 

Hlavní odpovědnost znalce podávajícího odborný posudek je 

vůči soudu a výkonu spravedlnosti. Důkazy jako takové by 

měly být předkládány čestně, poctivě, co nejobjektivněji a 

nestranně.  

 

Důkazy mohou být prezentovány v ústní nebo písemné formě. 

Prezentovat by se měly pouze takové informace, které jsou 

podpořeny provedeným zkoumáním. Prezentace důkazů by 

měla jasně konstatovat výsledky všech hodnocení a 

interpretací příslušných zjištění. 

Zjištění a stanoviska znalce jsou obvykle podána písemně ve 

formě znaleckého posudku. Znalec může být také požádán 

o ústní stvrzení nebo vysvětlení.  

 

 

 

13.2. Písemný posudek 

 

Písemné znalecké výstupy by měly obsahovat všechny 

podstatné informace prezentované jasně, stručně, 

strukturovaně a jednoznačně, jak ukládají zákonné 

požadavky. Písemné znalecké posudky by měly projít 

procesem peer review.   

 

Formát písemných výstupů je definován pouze obecně kvůli 

odlišným legislativním požadavkům napříč členskými státy 

ENFSI. Obecně by měly písemné posudky obsahovat 

následující:   
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 the unique case identifier 

 the name and address of the laboratory(s) where 

the Forensic Handwriting Examiner is employed  

 the identity of the Forensic Handwriting 

Examiner(s), and evidence of their status and 

qualifications where this is a requirement 

 the signature of the Forensic Handwriting 

Examiner (s) 

 the date on which the report/statement of Forensic 

Handwriting Examiner (s) was signed 

 the date of receipt of the material that has been 

examined 

 the name and status of the submitter 

 a list of the material submitted, identified by 

source 

 if relevant a comment relating to the condition of 

submitted material and its packaging when 

received, particularly where there is evidence of 

alteration, either by tampering, damage, 

contamination or any other means  

 details of all relevant information received with, or 

in addition to the material 

 the purpose of the examination 

 details of the examinations/analyses carried out 

 the results of the examination/analyses 

 an assessment of the significance of the results in 

the context of the information provided 

 the witness's expert opinion, where appropriate, 

and any findings which may influence it  

 comment covering any material that was not 

examined, and the reasons for this 

 details of any submitted material, or parts of such 

material, not being returned to the submitter, and 

the reasons why 

 A page numbering system (for example in the 

format “Page x of y”) 

 

The use of schedules and/or photographic charts or 

illustrations, including interpretations and original data, can 

be a helpful aid in presenting the information clearly. 

 

 

13.3. Oral evidence 

Persons expected to present oral testimony should have 

received instruction and/or mentoring in the procedural 

requirements of the particular criminal justice system in 

which the evidence is to be presented. 

 

Only information which is supportable by the examinations 

carried out should be presented. 

 

 

 jedinečný identifikátor případu, 

 název a adresa laboratoře, kde je forenzní 

znalec/expert ručního písma zaměstnán,   

 totožnost znalce/experta, potvrzení jeho pracovního 

zařazení a kvalifikace, pokud je to požadováno,  

 podpis jednoho nebo více znalců/expertů 

 datum podpisu znaleckého posudku, 

 datum doručení materiálu ke zkoumání,  

 název/jméno a statut zadavatele,  

 seznam poskytnutého materiálu podle zdroje,  

 případně hodnocení stavu poskytnutého materiálu a 

jeho zabalení v době přebírání, a to obzvláště 

v případě, že existuje podezření na manipulaci, 

poškození, kontaminaci apod.,   

 veškeré relevantní informace obdržené spolu 

s materiálem nebo nad rámec poskytnutého 

materiálu,  

 důvod vyžádání znaleckého zkoumání, 

 detailní informace ke všem provedeným 

zkoumáním/analýzám, 

 výsledky zkoumání/analýz, 

 hodnocení významu výsledků v kontextu 

poskytnutých informací,  

 znalecký závěr a všechna zjištění, která na něj 

mohou mít vliv   

 pokud nebyl zkoumán veškerý materiál, uvedou se 

důvody, 

 informace o všech poskytnutých materiálech, které 

nebyly po provedeném zkoumání vráceny 

zadavateli, včetně zdůvodnění, 

 systém číslování stránek (například ve formátu 

"Strana 1/12")  

 

 

 

 

 

Pro účely srozumitelné prezentace učiněných zjištění je 

vhodné použít tabulky, grafy, obrázky nebo ilustrace včetně 

komentářů a původních dat.  

 

 

13.3. Ústní posudek 

Osoby vystupující před soudem by měly absolvovat 

instruktáž a školení v oblasti procesních požadavků 

konkrétního soudního systému, ve kterém bude důkaz 

prezentován.  

 

Prezentují se pouze ty informace, které jsou podpořeny 

provedeným zkoumáním.  
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When giving oral evidence the Forensic Handwriting 

Examiner should resist responding to questions that take 

them outside their field of expertise unless specifically 

directed by the court, and even then a declaration as to the 

limitations of their expertise should be made. 

 

 

14. HEALTH AND SAFETY 

 

There are occasional health hazard issues with items 

submitted for forensic handwriting examination, including 

biological contamination (for example excrement or 

biological powders) and chemical contamination 

(fingerprint treatment reagents). Caution must be taken 

when examining these types of items, and occasionally no 

examination can be undertaken. 

 

15. BIBLIOGRAPHY  

 

There are many books, journals and individual papers 

published on the subject of Handwriting Examinations. It is 

impossible to compile a complete list of all of these. The 

following list contains some of the significant publications 

that relate to the examination of Handwriting. 

 

15.1. English language texts 

 

Caligiuri, M., & Mohammed, L.  

The Neuroscience of Handwriting: Applications for 

Forensic Document Examination. Boca Raton: CRC Press, 

2012 

 

Ellen, D.   

The Scientific Examination of Documents - Methods and 

Techniques, Ellis Horwood, London, 1989 

 

Harralson, H.H. & Miller L. 

Developments in Handwriting and Signature Identification 

in the Digital Age, Routledge, 2012 

 

Harrison, W.R.  

Suspect Documents. Sweet and Maxwell, London, 1958 

and 1966 

 

Hilton, O.  

Scientific Examination of Questioned Documents. 

Elsevier, New York, 1982 

 

Huber, R.A. & Headrick, A.M. 

Handwriting Identification: Facts and Fundamentals, CRC 

Press, New York, 1999 

 

Kelly J.S. & Lindblom B.S. 

Při ústní prezentaci důkazu by se měli znalci zdržet odpovědí 

na otázky, které jsou mimo oblast jejich odbornosti, pokud 

jim odpověď na takovou otázku není soudem přímo nařízena. 

I v tom případě by ale měl být soud na tuto skutečnost a 

hranice znaleckého oprávnění upozorněn.  

 

 

14. ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

 

Existují určitá zdravotní rizika spojená s materiály 

předloženými ke zkoumání ručního písma, např. biologická 

(znečištění) nebo chemická kontaminace (činidla ke 

zviditelnění daktyloskopických stop). Proto je potřeba při 

zkoumání takových materiálů dbát zvýšené opatrnosti, 

v krajním případě zkoumání neprovádět.  

 

 

15. BIBLIOGRAFIE  

 

Existuje mnoho knih, časopisů a jednotlivých článků na téma 

zkoumání ručního písma a není možné zde uvést 

vyčerpávající seznam. Následující výčet obsahuje významné 

publikace z oboru.  

 

 

15.1. Texty v anglickém jazyce 

 

Caligiuri, M., & Mohammed, L.  

The Neuroscience of Handwriting: Applications for Forensic 

Document Examination. Boca Raton: CRC Press, 2012 

 

 

Ellen, D.   

The Scientific Examination of Documents - Methods and 

Techniques, Ellis Horwood, London, 1989 

 

Harralson, H.H. & Miller L. 

Developments in Handwriting and Signature Identification 

in the Digital Age, Routledge, 2012 

 

Harrison, W.R.  

Suspect Documents. Sweet and Maxwell, London, 1958 and 

1966 

 

Hilton, O.  

Scientific Examination of Questioned Documents. Elsevier, 

New York, 1982 

 

Huber, R.A. & Headrick, A.M. 

Handwriting Identification: Facts and Fundamentals, CRC 

Press, New York, 1999 

 

Kelly J.S. & Lindblom B.S. 
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Scientific Examination of Questioned Documents, CRC 

Press, New York 2006 

 

Mohammed, L. A.  

Forensic examination of signatures. London: Academic 

Press, 2019 

 

Morris, R.N.  

Forensic Handwriting Identification - Fundamental 

concepts and principles, Academic Press, London, 2000 

 

Osborn, A.S.  

Questioned Documents. Boyd, Albany, New York, 1929 

 

15.2. German language texts 

 

Michel, L.  

Gerichtliche Schriftvergleichung, Berlin: Walter de 

Gruyter 1982 

 

Hecker, M.R.  

Forensische Handschriftenuntersuchung. Heidelberg: 

Kriminalistik-Verlag, 1993 

 

Conrad, W; Stier, B.: 

Grundlagen, Methoden und Ergebnisse der Forensischen 

Schriftuntersuchung. Lübeck: Schmidt-Römhild, 1989 

 

16. AMENDMENTS AGAINST PREVIOUS EDITION 

 

Introduction of additional paragraphs in “Section 2. Scope” 

dealing with the differences between Forensic Handwriting 

Examination and Graphology. 

 

See Appendix A 

Scientific Examination of Questioned Documents, CRC 

Press, New York 2006 

 

Mohammed, L. A.  

Forensic examination of signatures. London: Academic 

Press, 2019 

 

Morris, R.N.  

Forensic Handwriting Identification - Fundamental concepts 

and principles, Academic Press, London, 2000 

 

Osborn, A.S.  

Questioned Documents. Boyd, Albany, New York, 1929 

 

15.2. Texty v německém jazyce 

 

Michel, L.  

Gerichtliche Schriftvergleichung, Berlin: Walter de Gruyter 

1982 

 

Hecker, M.R.  

Forensische Handschriftenuntersuchung. Heidelberg: 

Kriminalistik-Verlag, 1993 

 

Conrad, W; Stier, B. 

Grundlagen, Methoden und Ergebnisse der Forensischen 

Schriftuntersuchung. Lübeck: Schmidt-Römhild, 1989 

 

16. ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍMU VYDÁNÍ 

 

Vložení dalších odstavců do "oddílu 2. působnost", které se 

zabývají rozdíly mezi forenzním zkoumáním rukopisu a 

grafologií. 

 

Viz Příloha A 

 


