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PŘÍLOHA 2 – POŽADAVKY NA ODBORNOU PŘÍPRAVU FORENZNÍCH 
ZNALCŮ/EXPERTŮ RUČNÍHO PÍSMA 
 
APPENDIX 2 – TRAINING REQUIREMENTS OF FORENSIC HANDWRITING 
EXAMINERS 
 
 

1.  INFORMACE 
1.1 Tato příloha obsahuje podrobné požadavky na odbornou přípravu kriminalistických 

znalců/expertů provádějících forenzní zkoumání ručního písma i laborantů/asistentů 
(viz oddíl 4.1.1. Příručky pro nejlepší praxi ve forenzním zkoumání ručního písma 
“Guidelines for Best Practice in the Forensic Examination of Handwriting”).  

 
1.2 Délka trvání odborné přípravy znalce/experta i laboranta je v kompetenci konkrétních 

znaleckých pracovišť, je ale zásadní v průběhu programu odborné přípravy projít všemi 
důležitými fázemi.  

 
1.3 Další aspekty odborné přípravy (např. jiné kriminalistické činnosti nebo vystupování 

znalce u soudu) nejsou předmětem této přílohy.  
 

1.  BACKGROUND 
1.1 This appendix details the requirements for the training of both a Reporting Scientist 

and an Analyst/Assistant (see paragraph 4.1.1. of the “Guidelines for Best Practice in 
the Forensic Examination of Handwriting”).  

 
1.2 Whilst it is recognized the length of time taken to train a Reporting Scientist and an 

Analyst/Assistant is dependent on each individual organization, it is important that a 
number of significant steps and milestones is addressed in the training programme. 
 

1.3 This document does not cover other aspects of the trainees training (including 
background information on other forensic activities and the role of a Forensic Scientist 
at court). 

 

2. OBECNÝ ÚVOD 
2.1 Povinnosti každé organizace: 
 

 Připravit individuální program odborné přípravy pro každého nového 
znalce/experta v zácviku, který pokrývá celkovou dobu odborné přípravy. Příklad 
vhodného programu je vyobrazen na konci této přílohy.  

 Zajistit, aby byly v rámci programu odborné přípravy pokryty všechny příslušné 
body Přílohy 1 BPM „Požadované klíčové znalosti pro forenzní zkoumání ručního 
písma“. 

 Zajistit pravidelné vyhodnocení průběhu zácviku znalce/experta v zácviku. 

 Zajistit jasnou a jednoznačnou formulaci procesu hodnocení schopností a 
dovedností znalce/experta v zácviku.   

 Zajistit kontinuální vzdělávání, školení a hodnocení všech forenzních 
znalců/expertů zkoumání ručního písma v příslušné organizaci.  

 
2.2 Dobu trvání odborné znalecké přípravy stanovuje management laboratoře ve 

spolupráci se znalcem/expertem v zácviku.  
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2. GENERAL INTRODUCTION 
2.1 Each organization must: 
 

 Generate an individual training programme for each new trainee that covers the 
whole training period of the trainee. An example of a suitable Training Programme 
is shown at the end of this Appendix. 

 Ensure that all relevant aspects of the “Key Knowledge Requirements for the 
Forensic Examination of Handwriting” (Appendix 1) are covered within the training 
programme. 

 Ensure that there is a periodic assessment of the development of the trainee as a 
Forensic Handwriting Examiner. 

 Ensure that there is a clear and unambiguous process of final assessment of the 
capabilities of the trainee. 

 Ensure that there is on-going training and assessment of all Forensic Handwriting 
Examiners within your organization. 

 
2.2 The duration of the training period shall be determined by the laboratory management in 
conjunction with the trainee. 
 

3. FÁZE 1 – ÚVOD DO ODBORNÉ PŘÍPRAVY 
3.1 Před zahájením odborné přípravy je potřeba seznámit znalce/experta v zácviku 

s obecným harmonogramem programu včetně definovaných časových dotací a 
hlavních bodů.  

 
3.2 Během úvodní fáze zácviku se všichni seznámí s těmito základními body: 
  

 Specifická metodologie užívaná v rámci organizace 

 Doporučené učebnice, odborná periodika a vědecké články  

 Manipulace se zakázkami 

 Použití vhodného technického vybavení  

 Základní rozbory a poznámky zpracovatele přiložené k archivnímu spisu, v případě 
potřeby také poznámky zapisované do formulářů  

 

3. PHASE 1 - INITIAL TRAINING 
3.1 Prior to commencing training, all trainees must have a general overview of the training 

programme, including a defined timetable with significant milestones. 
 
3.2 During the initial period of training, all trainees should be introduced to: 
  

 The specific methodology used within the organisation 

 Referenced textbooks and relevant journals and scientific papers 

 Test item handling 

 Use of relevant instrumentation 

 Basic notetaking, including the use of specific forms (if relevant) 
 

4. FÁZE 2 – VYUŽITÍ CVIČNÝCH/ZÁCVIKOVÝCH MATERIÁLŮ KE ZKOUMÁNÍ 
4.1 Využití materiálů speciálně vytvořených pro účely zácviku (s definovanými správnými 

výsledky) ke zkoumání specifických charakteristik písma, např.:  

 Druh písemného projevu 

 Spontánní písemný projev 

 Úmyslně komolený písemný projev 

 Napodobený písemný projev 

 Typy psacích prostředků 
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 Stupeň a charakteristika plynulosti 

 Rozdíly ve zvláštní rovině zkoumání – způsob tvoření znaků a jejich kombinace 
 
4.2 Cílem této části odborné přípravy je získání znalostí o významu hledisek obecné a 

zvláštní roviny zkoumání.  
 
4.3 V této fázi se znalci/experti v zácviku seznamují s procesem porovnávání a 

s množstvím různých variant v porovnávaných hlediscích rukopisu.  
 

4. PHASE 2 – USE OF TRAINING CASES/MOCK MATERIAL 
4.1 Use of specifically generated material (with known results) to examine specific features 

encountered within handwriting, for example: 

 types of handwriting including 

 Natural handwriting 

 Disguised handwriting 

 Copied/simulated handwriting 

 types of writing instrument 

 levels and features of fluency 

 differences in individual character construction, and combinations of characters 
 
4.2 The purpose of this section of the training is to install the knowledge of the significance 

of personal characteristics as opposed to class characteristics 
 
4.3 This section of the training programme will also introduce the comparison process as 

well as introducing the trainee to the wide variations in characteristics encountered in 
handwriting. 

 

5.  FÁZE 3 – ÚVOD DO PRÁCE S „ŽIVÝMI“ SPISY  
5.1 V této fázi se znalec/expert v zácviku seznámí s nejdůležitějšími aspekty znaleckého 

zkoumání, např.  
 

 Úvod do systému řízení kvality zavedeného na pracovišti  

 Pochopení vztahu mezi sporným a srovnávacím materiálem a potenciálními 
výsledky zkoumání 

 Vyhodnocení upotřebitelnosti a vhodnosti srovnávacího materiálu ke zkoumání a 
určení, jaký další materiál je pro účely plnohodnotného forenzního zkoumání 
potřeba vyžádat  

 Zvážení dalších forenzních zkoumání, které by bylo možno provést, včetně dalších 
aspektů z oblasti forenzního zkoumání dokumentů  

 Zvážení vlivu zkoumání na další znalecká odvětví, včetně případné kontaminace 

 Vyhodnocení sporného a srovnávacího materiálu a jejich kritická analýza za 
účelem vyloučení přítomnosti písemného projevu více osob  

 

5.  PHASE 3 - INTRODUCTION TO CASEWORK MATERIAL 
5.1 This phase introduces the trainee to the critical aspects of examining casework 

material, including 
 

 Introduction to any relevant casework management systems employed by the 
organisation 

 Understanding the purpose of submission and identifying what the potential 
outcomes of the examination may be. 

 Determining that suitable and relevant material has been submitted and 
determining what other material may be required to complete the examination 
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 Awareness of the other forensic opportunities that may be available, including other 
aspects of Forensic Document Examination 

 Awareness of the impact of the examinations on other areas of forensic science, 
including any potential contamination issues 

 Assessment of known and questioned material for internal consistency 
 

6.  FÁZE 4 – UPEVŇOVÁNÍ ZNALOSTÍ 
6.1 Zásadní fáze odborné přípravy, ve které se budoucí znalec/expert seznamuje s širokou 

škálou materiálů předložených laboratoři ke zkoumání a s množstvím různých druhů 
zkoumání. 

 
6.2 Znalec/expert v zácviku se seznámí s následujícími tématy: 
 

 Základní znalost různých typů materiálů poskytovaných ke zkoumání  

 Základní znalost různých typů přidělených spisů včetně rozsahu (počet 
zkoumaných položek a množství provedených zkoumání) a základní způsob práce 
s nimi   

 Povědomí o databázích včetně IHIS (která obsahuje mezinárodní písařské normy 
a vzorky rukopisů)  

 Orientace ve škálách závěrů  

 Příprava znaleckých výstupů včetně komparační prezentace k soudu 

 Praktický nácvik vyžádání potřebných materiálů ke zkoumání od 
dožadujícího/zákazníka 

 
6.3 Každý jednotlivý zácvikový případ by měl být v rozumném časovém horizontu 

posouzen zkušeným znalcem/expertem - školitelem.  
 

6.  PHASE 4 - CONSOLIDATION 
6.1 This phase of the training is critical as it will introduce the trainee to the wide-range of 

material submitted to the laboratory and will involve many separate examinations, 
potentially involving many different case examples. 

 
6.2 Features to be encountered at this stage will also include: 
 

 Introduction to various types of material 

 Introduction to various case situations, including both size and complexity, and how 
they can be managed 

 Awareness of relevant databases including IHIS (which includes international 
copybook styles and handwriting samples) 

 Introduction to the relevant conclusion scales 

 Preparation of forensic reports, including court comparison charts 

 Advising the submitting organization/individual on the need for suitable samples 
 
6.3 Each specific case should be reviewed by the trainer within a reasonable timescale 
 

7. FÁZE 5 – ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
7.1 Na konci zadokumentovaného období odborné přípravy podstoupí znalec/expert 

v zácviku zkoušku odborné způsobilosti (znalecká zkouška), která zahrnuje mimo jiné:  
 

 Revize materiálů zkoumaných během fází 3 a 4 programu odborné přípravy. Tento 
materiál bude tvořit portfolio podléhající internímu nebo také externímu hodnocení 

 Úspěšné řešení několika okružních testů   
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 Prezentační dovednosti, obzvláště ve vztahu k provedenému porovnávání ručního 
písma  

 Znalosti a dovednosti spojené s vyhotovením znaleckých výstupů  
7.2 Po ověření schopností prezentovat poznatky zjištěné zkoumáním u soudu se 

znalec/expert v zácviku považuje za kompetentního vykonávat rutinní znaleckou 
činnost na oddělení  

 

7. PHASE 5 - FINAL COMPETENCE ASSESSMENT 
7.1 At the culmination of the documented training period, the trainee will undertake a series 

of competence assessments. These assessments should include: 
 

 Review of the casework material examined during Phases 3 and 4 of the training 
programme. This material will form a portfolio of material which can be assessed 
both internally, and if appropriate by external scrutiny 

 Successful outcomes from a number of proficiency tests 

 Presentation skills, relating specifically to forensic handwriting comparisons 

 Report writing skills 
 
7.2 Following confirmation that the trainee is competent and confident to present evidence 

in court, the trainee will be considered suitable for undertaking and reporting casework 
 

8. FÁZE 6 – PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ 
8.1 Závěrečné hodnocení odborné přípravy je významným milníkem při postupu zácvikem. 

Forenzní znalci/experti na zkoumání ručního písma jsou povinni si trvale udržovat 
odbornou způsobilost, např. prostřednictvím:  

 

 Pravidelných účastí v okružních testech 

 Peer review na pracovišti (interní posouzení postupu druhým znalcem) 

 Diskusí o problematice a samostatným zkoumáním  

 Udržováním přehledu v oblasti s využitím literatury, školení a seminářů  
 
8.2 Po každé delší absenci nebo po období, kdy znalec/expert nevykonává expertizní 

znaleckou činnost v oblasti zkoumání ručního písma, je povinen podstoupit zkoušku 
odborné způsobilosti / prolongační zkoušku (podobně jako v popisu Fáze 5, odstavec 
7).  

 

8. PHASE 6 - CONTINUED RE-EVALUATION 
8.1 It is important to remember that the Training and Final Competence Assessment is a 

milestone in the Trainees’ progress. All Forensic Handwriting Examiners must maintain 
their competence. This can be achieved via a number of processes but should include: 

 

 Regular participation in proficiency tests 

 Peer review of casework 

 Maintenance of competence through regular discussion and independent 
examinations 

 Maintained awareness of developments in the field through literature, training 
sessions and seminars/workshops 

Following any prolonged absence or period of inactivity with regards to handwriting 
comparisons the Forensic Handwriting Examiner must undergo a reassessment for 
competence (similar to that described in Phase 5, paragraph 7).



ENFSI-BPM-FHX-01 (Ed. 03) 

 
                    BPM for the Forensic Examination of Handwriting 

 

 

 6 

 

Vzor programu odborné přípravy. Detailní časové dotace se odvíjejí od 
požadavků jednotlivých organizací.  
 
Zkoumání ručního písma – Odborná příprava  
 
Jméno: Jakub Kovář 
 
Obecné informace 
 
Zkoumání a porovnávání ručního písma patří mezi forenzní disciplíny nejvíce zatížené subjektivitou. Je proto nutné, aby byl 
školeným osobám - znalcům/expertům v zácviku poskytnut prostor a čas na získání zkušeností. Jedinou cestou k získávání 
zkušeností je zkoumání velkého množství ručního písma, pomocí správného vedení a konzultace se zkušeným forenzním 
expertem - školitelem.   
 
Při stanovení závěrů a zpracování znaleckých výstupů přiřazuje písmoznalec zkoumaným znakům identifikační hodnotu. 
Přiřazení vysoké identifikační hodnoty relativně běžným znakům vede k chybným závěrům. Proto je nezbytné, aby znalec/expert 
v zácviku pracoval s ručním písmem denně, nikoli jen příležitostně. (ENFHEX BPM). 

 

Činnost  Časová dotace Předpokládaný 
termín splnění 

Splnění  

    školený školitel  

Úvod do odborné 
přípravy 

 Úvod do systému řízení kvality a 
metodologie 

 Znalost související literatury a 
odborných článků 

  Nakládání se zkušebními položkami 
(sporný a srovnávací materiál) 

  Úvod do zpracovávání spisu 

  Správné použití přístrojové techniky 

    

Poznámky k 
případu 

   Vhodnost ke zkoumání 

 Požadavky (porovnání rukopisu, 
podpisů, protlačených tahů atd.) 

 Rozbory a jiné poznámky (ohledně 
typů a barev psací náplně, tiskového 
procesu atd.)  

3 dny v týdnu 
(minimálně) 

   

Detailní 
poznámky 

 Zvětšení 

 Rozbory a rozkreslení podpisů / 
písmen 

 Zvýrazňování důležitých znaků 

 Jedinečné znaky (proporce, tvary, 
stavba) 

3 dny v týdnu 
(minimálně) 

   

Vyhodnocení 
identifikačně 
významných 
znaků 

 Obecná grafická shoda  

 Náhodná shoda 

 Množství a kvalita písemného 
projevu  

3 dny v týdnu 
(minimálně) 

   

Interpretace 
významu znaků 
ručního písma  

 Zvládání rozsáhlých případů 

 Rozřazení písemných projevů do 
skupin podle pisatele 

Podle situace    
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Činnost  Časová dotace Předpokládaný 
termín splnění 

Splnění  

    školený/á školitel  

Písařské 
podmínky 

 Úmyslně komolený písemný projev  

 Napodobování a padělání 

 Účinky užívání drog a alkoholu na 
podobu ručního písma  

 Vliv nemoci a věku na podobu 
rukopisu  

 Psaní nedominantní rukou  

 Vliv polohy při psaní 

podle situace    

Výsledky 
zkoumání 

 Škála závěrů zkoumání průběžně    

Znalecké výstupy  Stavba znaleckých výstupů průběžně    

Hodnocení 
odborné přípravy 

 Interní nebo externí okružní testy  

 Hodnocení materiálů přijatých ke 
zkoumání 

 Schopnost sestavit znalecký výstup 

Určí školitel ve 
spolupráci se 
školenou 
osobou 

   

Studium  Obecné dokumenty a protokoly 
k problematice ručního písma  

průběžně    

Poznámky: 

 Podstatná část odborné přípravy spočívá v reprodukci činností, které provádí zkušený znalec/expert při práci na spisech. 
Během počátečních fází odborné přípravy je možné využít interně vytvořené zácvikové případy a dřívější spisy.  

 Všechny aspekty odborné přípravy budou předmětem pravidelných kontrol a konzultací se znalcem/expertem v zácviku  

Nedodržení termínů stanovených plánem odborné přípravy může mít za následek odložení zkoušky odborné způsobilosti.  
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Typical example of training programme. Detailed timings will be dependent on 
organisational requirements. 
 
Handwriting examinations – Training Programme  
 
Name: James Smith 
 
General information 
 
The examination and comparison of handwriting is one of the most subjective of forensic disciplines and it is essential that anyone 
being trained in the subject is given adequate time to gain experience. The only way to gain experience is by examining 
handwritings – and plenty of them – and being told about the significance of handwriting features by an experienced handwriting 
expert. 
 
In reaching conclusions, and expressing opinions, handwriting experts have to make assessments of the significance of the 
handwriting features under examination. To ascribe high significance to relatively common features is a sure and certain way to 
an erroneous conclusion. Therefore it is essential that the trainee examines handwriting on a daily basis and not just in a 
piecemeal or occasional manner (ENFHEX BPM). 

 

Activity  Training Time Target date Completion 

    Trainee Trainer  

Initial Training  Introduction to the Quality System 
and Methodology 

 Review of relevant textbooks and 
scientific papers 

  Test item handling 

  Introduction to basic notetaking 

  Use of relevant instrumentation 

    

Initial case 
notetaking 

 Confirming relevant items 

 Identifying requirements 
(Handwriting comparison, signatures, 
indented impressions etc.) 

 Notetaking (including ink types, 
colours, printing process etc. 

3 days per week 
(minimum) 

   

Detailed 
notetaking 

 Magnification 

 Sketching handwritings 

 Highlighting features 

 Individual features (proportions, 
shapes, structures) 

3 days per week 
(minimum) 

   

Assessment of 
the significance of 
handwriting 
features 

 Pictorial similarity 

 Chance resemblance 

 Quantity/Quality of handwriting 

3 days per week 
(minimum) 

   

Interpretation of 
the significance of 
handwriting 
features  

 Management of large casefiles 

 Grouping of handwriting 

As and when 
cases become 
available 
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Activity  Training Time Target date Completion 

    Trainee Trainer  

External 
influences 

 Disguised handwriting 

 Copying and forgery 

 Effects of drugs and alcohol on 
handwriting  

 Effects of illness and age on 
handwriting 

 Writing with the unaccustomed hand 

 Positional influences 

As and when 
cases become 
available 

   

Reporting Results  Conclusion scales On-going    

Report writing  Construction of generic report On-going    

Competence 
Assessment 

 Use of in-house and externally 
developed QA Trials 

 Review of casework material 

 Report writing skills 

As determined 
by Trainee and 
Trainer 

   

Background 
reading 

 General Documents and Handwriting 
protocols 

On-going    

Notes: 

 The bulk of the training will consist of shadowing an expert using case examples. During the preliminary aspects of 
the training both in-house generated examples and previous casework will be utilised. 

 All aspects of training will be regularly reviewed and discussed with the trainee 

Any slippage in the timetable may result in the “Competence Assessment” date being postponed. 

 


