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APPENDIX 1 - KEY KNOWLEDGE REQUIREMENTS 

FOR THE FORENSIC EXAMINATION OF 

HANDWRITING 

 

SCOPE 

All analysis involving the examination and comparison of 

handwriting and signatures, both original and non-original.  

 

The purpose of the examination is to determine whether or 

not there is evidence that two or more pieces of handwriting 

(including signatures) have a common authorship (that is to 

say “Is there any evidence that these pieces of handwriting 

were written by the same person?”).  

 

The approach relies on a visual examination of the 

characteristics of the handwriting or signatures, and an 

assessment of the similarities and differences found between 

pieces of handwriting. 

 

DETAILED KNOWLEDGE 

Forensic Handwriting Examiners performing these 

examinations should have detailed knowledge of the 

following, gained through a comprehensive and documented 

training programme: 

 

Process of handwriting comparison which includes 

following. 

 

Pertaining to Analysis: 

 

 Different writing implements 

 Variations in handwriting 

o Within a piece of handwriting 

o Between two pieces of handwriting 

o Accidental variation 

o Long-term development of handwriting 

 Styles of handwriting/Classification systems 

o Upper-case 

o Cursive Lower-case 

o Disconnected lower-case 

o Signatures 

o Graffiti 

 Systems of handwriting 

o Different alphabets (e.g. Roman, Greek, 

Cyrillic, Arabic etc.)  

 Determination of pen-path 

 Determination of fluency 

o Variation in pen-pressure 

o Tapering ends in individual characters 

o Connectivity between characters 

o Effects of speed in handwriting 

 Graphic maturity 

o Effects of complexity 

o Illiteracy  

PŘÍLOHA 1 - POŽADOVANÉ KLÍČOVÉ ZNALOSTI 

PRO FORENZNÍ ZKOUMÁNÍ RUČNÍHO PÍSMA 

 

 

PŮSOBNOST 

Veškeré analýzy zahrnující zkoumání a porovnávání ručního 

písma a podpisů, originálních i neoriginálních.  

 

Účelem zkoumání je určit, zda existují důkazy o tom, že dva 

nebo více rukopisů (nebo podpisů) mají společného autora 

(tj. "Existují důkazy o tom, že tyto ručně psané materiály 

napsala stejná osoba?").  

 

 

Tento přístup se opírá o vizuální zkoumání charakteristik 

ručního písma nebo podpisů a o posouzení shod a rozdílů 

zjištěných mezi porovnávanými materiály. 

 

 

PODROBNÉ ZNALOSTI 

Forenzní znalci ručního písma, kteří provádějí tato 

zkoumání, by měli mít podrobné znalosti, které získali v 

rámci komplexního a dokumentovaného programu odborné 

přípravy: 

 

Proces porovnávání ručního písma zahrnuje následující. 

 

 

Analýza: 

 

 Různé psací prostředky 

 Variabilita ručního písma 

o V rámci jednoho rukopisu 

o Mezi dvěma rukopisy 

o Náhodné odchylky 

o Dlouhodobý vývoj rukopisu 

 Druhy písma  

o Hůlkové písmo 

o Kurzivní písmo 

o Perličkové písmo 

o Podpisy 

o Graffiti 

 Systémy ručního písma 

o Různé abecedy (např. římská, řecká, 

azbuka, arabská atd.)  

 Určení dráhy psacího tahu 

 Určení plynulosti  

o Změny v tlaku pera 

o Vlasová zakončení tahů 

o Vázanost mezi komponentami 

o Vliv rychlosti na ruční písmo 

 Písařská vyspělost/úroveň 

o Vliv grafické složitosti 

o Negramotnost  
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External factors affecting handwriting such as 

 Writing position and writing surface 

 Visibility and lighting conditions 

 Motion 

 Guided / Assisted hand signatures 

 

Internal factors affecting handwriting such as 

 Illness and medication 

 Alcohol 

 Drugs 

 Handedness 

 Infirmity and age 

 Stress 

 

 

Pertaining to Comparison: 

 

Effects of copying  

 Freehand 

 Tracing 

 Transferred / Transposed signatures (e.g. 

photocopies) 

 

Effects of disguise 

 Types of disguise 

o Stencil 

o Fluency 

 Maintenance of disguise within both known and  

questioned 

 

Correct sampling techniques 

 Known handwriting 

o Dictate 

o Correct writing style 

o Sufficient quantity 

o Disguise 

 Course of business handwriting 

o Different sources 

o Verification/identification 

o Contemporaneous sampling covering the 

relevant time period 

 Benefits of correct sampling process 

 

Pertaining to Evaluation: 

 

 Considerations 

o Significance of similarities and differences 

o Chance resemblance 

o Simulation 

o Disguise 

o Limited populations 

o Class characteristics (foreign writing)¨ 

 

 

Vnější faktory ovlivňující ruční písmo, jako např. 

 Poloha při psaní a psací podložka 

 Viditelnost a světelné podmínky 

 Pohyb 

 Vedený/asistovaný ruční podpis 

 

Vnitřní faktory ovlivňující ruční písmo, jako např. 

 Nemoc a léky 

 Alkohol 

 Drogy 

 Pravorukost/levorukost 

 Ochablost a věk 

 Stres 

 

 

Porovnání: 

 

Průvodní jevy napodobování  

 Volná ruka 

 Obkreslování 

 Přenesené podpisy (např. fotokopie) 

 

 

Průvodní jevy komolení 

 Typy komolení 

o Šablona 

o Plynulost 

 Nakládání s komolenými projevy ve sporném i 

srovnávacím materiálu 

 

Správné způsoby zajištění srovnávacího materiálu 

 Zkouška  

o Diktát 

o Vhodný druh písemného projevu 

o Dostatečné množství 

o Komolení 

 Ukázky  

o Různé zdroje 

o Ověření/identifikace 

o Vzorky z odpovídající doby 

 Výhody správného postupu výběru vzorků 

 

 

Vyhodnocení: 

 

 Zvažované skutečnosti 

o Význam shod a rozdílů 

o Náhodná podobnost 

o Napodobování 

o Komolení 

o Omezený okruh pisatelů 

o Skupinové charakteristiky/znaky obecné 

roviny (cizí písmo) 
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o Individual/ class characteristics 

 

 Bayesian Approach/Likelihood ratios 

 

 

Different styles of conclusion scales in common usage 

 Certainty of conclusions and probabilities 

 

Grouping - management of large cases  

 

Presentation of evidence 

 Orally 

 In written format 

 

Contamination 

 

 

GENERAL AWARENESS 

 

Forensic Handwriting Examiners should also be able to 

demonstrate an awareness of the following: 

 

Teaching methods for handwriting and taught styles 

 

Graphology – a discipline where the personality of an 

individual is inferred from their handwriting. It is to be 

clearly distinguished from forensic handwriting 

examination. This type of examination is not supported by 

this BPM (see section 2. “Scope”). 

 

Electronic systems for handwriting classification and 

retrieval  

 FISH 

 Graphlog 

 CEDAR-FOX 

 FlashID 

 

Electronic signature verification 

 

Challenges to Forensic Handwriting Examinations 

 1993 US court decision in Daubert v Merrell Dow 

Pharmaceuticals 

o Five critical considerations for 

admissibility of expert evidence 

 How to prepare for a challenge on the scientific 

nature of handwriting comparisons 

 

Various arguments governing the uniqueness of 

handwriting 

 

Non-destructive document examination methods 

 Indented impressions 

 

 

o Individuální/skupinové 

charakteristiky/obecná a zvláštní rovina 

zkoumání 

 Bayesovský přístup/poměry věrohodnosti 

 

Různé stupnice závěrů, které se běžné používají 

 Jistota závěrů a pravděpodobnosti 

 

Seskupování – management /rozsáhlých případů  

 

Prezentace důkazů 

 Ústně 

 V písemné podobě 

 

Kontaminace 

 

 

OBECNÉ POVĚDOMÍ 

 

Forenzní znalci ručního písma by měli rovněž mít povědomí 

o následujícím: 

 

Metody výuky psaní a vyučované druhy písma. 

 

Grafologie – obor, v němž se z rukopisu usuzuje na 

osobnost jedince. Je třeba ji jasně odlišit od forenzního 

zkoumání ručního písma. Tento typ zkoumání není zahrnut 

do působnosti tohoto BPM (viz oddíl  "PŮSOBNOST"). 

 

 

Elektronické systémy pro klasifikaci a vyhledávání ručního 

písma  

 FISH 

 Graphlog 

 CEDAR-FOX 

 FlashID 

 

Ověřování elektronického podpisu 

 

Výzvy forenzního zkoumání ručního písma 

 Rozhodnutí amerického soudu z roku 1993 ve věci 

Daubert vs. Merrell Dow Pharmaceuticals 

o Pět hlavních podmínek pro přípustnost 

znaleckého důkazu 

 Jak se připravit na případné zpochybnění vědecké 

povahy porovnávání rukopisů  

 

Různé parametry určující jedinečnost ručního písma 

 

Nedestruktivní metody zkoumání dokumentů 

 Protlačené tahy  
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 Lighting and filtering techniques 

o Absorbance (Visual & infra-red) 

o Luminescence (Visual, infra-red & ultra-

violet) 

 Printing processes 

o Non-impact printing 

o Impact printing 

o Commercial printing processes 

 Simple paper examinations 

o Use of lighting techniques 

o Shredded documents 

o Watermarks 

 

 

 

 

 

Partially destructive document examination methods, 

including 

 Thin layer chromatography 

 FTIR 

 Raman 

 SEM 

 

Other forensic examinations that may be impacted upon by 

a Forensic Handwriting Examination 

 Fingerprint enhancement techniques 

 DNA examinations 

 

 

 Vizuálně-optické a spektrální techniky  

o Absorbance VIS a IR (ve viditelném a 

infračerveném spektru) 

o Luminiscence VIS, IR, UV (ve viditelném, 

infračerveném a ultrafialovém spektru) 

 Tiskové techniky 

o Digitální/nemechanické tiskové techniky 

(nepoužívají tiskovou formu) 

o Konvenční tiskové techniky (nutná tisková 

forma) 

o Průmyslové tiskové techniky  

 Základní zkoumání papíru 

o Vizuálně-optické techniky  

o Roztrhané dokumenty (i ze skartovacího 

stroje) 

o Vodoznaky 

 

Částečně destruktivní metody zkoumání dokumentů 

 TLC - Chromatografie na tenké vrstvě 

 FTIR - Infračervená spektroskopie 

 Raman – Ramanova spektroskopie 

 SEM – Skenovací elektronová mikroskopie  

 

 

Další forenzní zkoumání, která mohou být ovlivněna 

forenzním zkoumáním ručního písma 

 Techniky zviditelňování daktyloskopických stop 

 Zkoumání DNA 

 

 


