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

 
 BPM for the Forensic Examination of Handwriting 

 

 

 1 

 

PŘÍLOHA 4 – TERMINOLOGIE UŽÍVANÁ VE FORENZNÍM ZKOUMÁNÍ RUČNÍHO 

PÍSMA  

 
PŮSOBNOST 
Následující slovník pojmů není vyčerpávající, obsahuje základní terminologii užívanou při 
forenzní expertize rukopisu (souvislé texty a podpisy). Z převážné části tyto pojmy vycházejí 
z publikace  Modular Forensic Handwriting Method – Verze 2016 (MFHM). 

 

Pojem Ilustrační snímek 

Accidental (MFHM) Znak nahodilý nebo 
neopakovatelný 

Neobvyklý znak, zpravidla neúmyslný, který se 
nevyskytuje v převážné většině srovnávacího 
materiálu  
An unusual feature or characteristic, deemed to be 
unintentional, not seen in the bulk of the handwritten material. 

 

Allograph (MFHM) Varianta písmene 

Konkrétní druh znaku, kdy různá písmena 
mohou mít různé podoby. Např. hůlkové 
písmeno „A“ má jinou podobu než kurzívní „a“.  
A particular design of a character, where there can be more 
than one design per character e.g. capital letter A is a different 
allograph than a cursive letter a. 

                                        

                                     

Artefacts (MFHM) Stopy, projevy, výsledky 

Např. stopy nečistot ze skleněné plochy nebo 
z poškozeného tiskového válce přenesené na 
papír jako „špinění“; psaní je výsledkem 
činnosti člověka. 
Remnants. For example, trash marks are artefacts of a copying 
process; writing is an artefact of human movement. 

 

Authentic (MFHM) Pravost 

Pokud dokument nebo ručně psaný záznam 
není padělaný. 
When a document/ handwriting is genuine. 

 

Authorship     Pisatelství     

Vyhotovení dokumentu psaného rukou 

The process of writing a document. 

 

Baseline (MFHM) Základna 

Skutečná nebo pomyslná vodící linka, na 
kterou je zapsán písemný projev.  

The real or assumed line upon which handwriting is produced. 

 

Chance match (MFHM) Náhodná podobnost 

Situace, kdy spontánní rukopis dvou různých 
pisatelů vykazuje znaky, které neumožňují 
rukopisy odlišit.  
The occurrence of naturally produced handwriting by two 
different writers that displays the same handwriting 
characteristics such that the writing cannot be distinguished. 
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Character (MFHM) Znak 

Písmena, číslice a symboly, grafémy  
Letters, numbers and symbols; graphemes. 

 

Collected Specimen (MFHM) Srovnávací 
ukázky 

Srovnávací vzorky rukopisu/podpisů, které 
byly vyhotoveny jako součást běžného života 
a vznikly bez souvislosti s šetřenou věcí. 
Používají se pro účely porovnání se sporným 
materiálem. Např. dopisy, deníky, obchodní 
záznamy, formuláře a šeky. Jedná se o druh 
srovnávacího materiálu.   
Samples of a known person's handwriting/ signatures that have 
been produced throughout the course of day-to-day business 
and have been collected by the investigator for the purposes of 
comparison against questioned material. Examples include 
letters, diaries, business records, forms or cheques. These can 
also be known as normal course specimen or course of 
business specimens. 

 

Common Authorship (MFHM) Jeden pisatel 
sporného materiálu 

Expertiza rukopisu, kde znalec odpovídá na 
otázku, zda byla skupina sporných dokumentů 
vyhotovena týmž pisatelem.  
A comparison of handwriting where the examiner is asked to 
give an opinion on whether a group of questioned documents 
have been produced by the same writer. 

 

Comparable (MFHM) Vhodnost k porovnání 
(upotřebitelnost) 

Srovnávací materiál, který vyhovuje hlediskům 
porovnání se sporným materiálem, jako je 
druh písemného projevu, použité písmo atd.  
Material that is suitable for comparison e.g. similar style, case. 

 

Complexity (MFHM) Identifikačně významné 
znaky 

Kombinace rychlosti, tvaru a způsobu 
provedení; určuje odolnost vůči napodobení.  
A combination of speed, style and construction; how difficult the 
writing is to simulate. 

 

Concatenations (MFHM) Vázanost 

Napojování znaků 
Connections 

 

 Connections (MFHM) Vázanost 

Spojení dvou znaků, např. v kurzívním písmu.  

The union of two characters e.g. in cursive writing. 

Consistent (MFHM) Běžná písařská variabilita 

Vykazující shodu konzistentně v rámci 
psaného textu nebo mezi skupinou podpisů  
Similar, regular throughout a passage of writing or between 
multiple signatures. 
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Construction (MFHM) Způsob tvoření 

Způsob, kterým je tvořen znak, slovo nebo 
podpis, např. počet, směr a posloupnost 
psacích tahů 
How a character, word or signature has been produced, 
including features of number, direction and sequence of strokes. 

 

Copybook style (MFHM) Písařská norma 

Písanka s předtištěnými písmeny pro učení 
psaní především na školách 
A writing book of letters printed for imitation and used in schools 
as a teaching pad / a book, used in the past by children in 
school, containing examples of writing which school students 
had to copy. 

 

Disguise (MFHM) Úmyslné komolení 

Cílená snaha potlačit svůj běžný dynamický 
stereotyp a písařské návyky  

A deliberate attempt to hide normal writing habits. 

  

Dissimilarities (MFHM) Rozdíly 

Zjištěné rozdíly mezi písemnými projevy 
Differences between writings. 

 

Drag (pen drag) (MFHM) Vlasový tah 

Velmi jemný tah pracím prostředkem, kdy 
mezi dvěma tahy nedošlo k jeho úplnému 
nadzvednutí nad psací podložku  
A very fine ink stroke where the writer has not completely lifted 
the pen from the surface of the page between strokes. 

 

Embellishments (MFHM) Zdobné tahy 

Nefunkční dekorativní prvky přidané 
k písemnému projevu 
Flourishes added to the writing. 

 

Excluded (MFHM) Materiál vyloučený ze 
zkoumání 

Materiál, u kterého se neprovádí zkoumání 
Material that is not examined. 

 

Feature (MFHM) Znak 

Hodnocená vlastnost písmene nebo obecně 
písemného projevu  
An aspect of a character or the handwriting in general. 

 

Flourish (MFHM) Ozdoba 

Ornament nebo zvýrazněný dekorativní tah  
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Fluency (MFHM) Plynulost 

Rychlost a písařská úroveň pisatele 
v písemném projevu 
The speed and skill level of the writing. 

 

Plynule          

 

Neplynule 

      

Forgery (MFHM) Padělek 

Neautentický, nepravý písemný projev 

Non-genuine writing. 

 

Formation Variation (MFHM) Variabilita 
konstrukce znaků  

Rozdíly ve způsobu tvorby písmen/znaků  

Differences in the method of constructions of a character. 

 

Fundamental Difference (MFHM) Zásadní 
rozdíly 

Opakování rozdílných znaků ve sporném 
materiálu, který se zásadně liší od 
srovnávacího mateirálu  
A repeated difference in the questioned material that is 
significantly different to the specimen material. 

 

Grapheme        Grafém 

Nejmenší, dále nedělitelná jednotka psaného 
jazyka, (a, b, c, A, B, C, 1, 2, 3; písmeno, 
matematický symbol, značka atd.) 
A single unit or character in a writing system (a, b, c, A, B, C, 1, 
2, 3 etc) 

 

Guidelines (MFHM) Pomocné tahy 

Předkreslené nebo protlačené tahy jako 
pomůcka při napodobování ručního písma 
nebo podpisů. Předkreslené tahy tužkou nebo 
protlačené tahy tupým hrotem nebo vytvořené 
za použití průsvitu  
Lines that show a route to follow when simulating handwriting or 
signatures. These can exist in the form of pencil lines or 
indentations or be created by the use of transmitted light shone 
through a document containing the entries to be copied. 

 

 

Height Relationship (MFHM) Výškové poměry 

Velikostní rozdíly v rámci jednotlivých znaků 
(písmen) i mezi nimi  

The size differences within and between handwritten characters. 

 

Indented Impressions (MFHM) Protlačené tahy 

Stopy na povrchu papíru způsobené tlakem 
psacího prostředku na list papíru položený na 
zkoumaném dokumentu 
Markings or imprints on the paper surface caused by the 
pressure of a writing instrument on the pages or paper above. 
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Inter-comparison (MFHM) Porovnávání 

Porovnávání ručního písma na více než 
jednom dokumentu nebo písma vyhotoveného 
více než jedním pisatelem  
Comparison of handwriting on more than one document or by 
more than one writer. 

 

Legible (MFHM) Čitelnost 

Materiál, který je možné číst nebo dešifrovat 
Decipherable or readable material. 

 

Limitation (MFHM) Limity, omezení 

Omezení v oblasti zkoumání, porovnání nebo 
procesu stanovení závěru, např. absence 
originálních materiálů, omezené množství 
materiálu 
A constraint to the examination, comparison or opinion 
formation process e.g. non-original documents, limited quantity 
of material. 

 

Line Quality (MFHM) Kvalita provedení 

Měřítko spontaneity písemného projevu, 
pravidelnost, konzistentnost, výsledek 
kombinace charakteristik písma včetně 
rychlosti, písařské úrovně, plynulosti a přítlaku 
v psacím tahu  
A measure of fluency of handwriting, the degree of regularity; a 
product of a combination of features including speed, skill, 
fluency and pen pressure of the writing stroke. 

 

Motor Memory (MFHM) Pohybová/motorická 
paměť 

Paměť pohybových vzorců, např. pohyby ruky 
při psaní 
The memory for motor skills that controls movements such as 
that of the hand during the writing process. 

 

Movement (MFHM) Psací pohyb 

Pohyb vytvářející psací tah 

The motion of the writing stroke. 

 

Natural Variations (MFHM) Přirozená 
variabilita 

Běžné nebo obvyklé odchylky, které se 
objevují v různých srovnávacích materiálech 
osoby 
Normal or usual deviations that occur in repeated specimens of 
a person’s handwriting. 

 

Nexus (MFHM) Napojení  

Spojení nebo vazba 

A connection or link. 
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Non-Original (MFHM) Neoriginál - kopie 

Dokument vytvořený na kopírce, vytištěný, fax, 
sken nebo fotografie  
Reproduction of a document e.g. photocopied, faxed, scanned, 
photographed. 

Originál          

Kopie             

Normal Behaviour (MFHM) Spontánnost 

Charakteristika písemného projevu 
vyhotoveného přirozeně bez úmyslného 
komolení. Přirozený písemný projev.  
Any specimen or writing executed without an attempt to control 
or alter its usual quality of execution. Also referred to as natural 
behaviour. 

 

Overwritten (MFHM) Přepisování 

Písemný záznam přes jiný písemný projev  
Writing over other writing. 

 

Pause (MFHM) Zastavení – klidový bod 

Dočasné přerušení psacího pohybu bez 
nadzvednutí psacího prostředku z povrchu 
psací podložky  

A temporary interruption to a stroke without removing the writing 
instrument from the writing surface. 

 

Pen Direction (MFHM) Směr psacího tahu 

Směr pohybu psacího prostředku při tvorbě 
znaků, napojovacích tahů nebo podpisu 
The direction the pen moves to produce a character, connection 
or signature. 

 

Pen Lift (MFHM) Nadzvednutí pera 

Přerušení tahu způsobené odstraněním 
psacího prostředku z povrchu psací podložky 
An interruption in a stroke caused by removing the writing 
instrument from the writing surface. 

 

Pictorially consistent/similar (MFHM) obecná 
grafická podobnost – druhová adekvátnost 

Podobný tvar umožňující detailní zkoumání (u 
podpisů) 
Having a similar shape, allowing a more detailed examination to 
take place (in relation to signatures). 

 

Pictorially inconsistent/ dissimilar (MFHM) 

grafická nepodobnost – druhová 
neadekvátnost 

Rozdílný tvar neumožňující provést 
plnohodnotné porovnání (u podpisů). 
Having a dissimilar shape, meaning no further comparison can 
take place (in relation to signatures). 
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Preliminary Examination (MFHM) Předběžné 
posouzení 

Úvodní část zkoumání, která předchází 
hlavnímu zkoumání, kdy se posuzuje 
zpracovatelnost sporného materiálu a provádí 
se kritická analýza srovnávacího materiálu 
An initial examination preceding the main examination; giving 
initial observations regarding the ability to examine the items in 
question. 

 

Proportion (MFHM) Proporce – výšky a šířky 

Výšky a šířky v rámci znaků nebo mezi nimi 

The height and spatial aspects within or between characters. 

 

Proposition (MFHM) Hypotéza 

Tvrzení, které se ověřuje zkoumáním. Obecně 
se pracuje se dvěma protichůdnými 
hypotézami: 

1. A a B vyhotovil stejný pisatel. 

2. A a B vyhotovili různí pisatelé. 

A statement or outcome to be tested during examination. There 
are generally two opposing propositions to be tested: 

1. The same writer produced A and B 

2. Different writers produced A and B 

 

Questioned (MFHM) Sporný materiál 

Ručně psaný text nebo podpisy, u kterých je 
potřeba určit pisatele 

Handwriting or signatures about which the authenticity or 
authorship is in doubt. 

 

Repeated Difference (MFHM) Konzistentní 
rozdíly 

Rozdíly mezi ručně psanými záznamy, které 
se opakují napříč materiály poskytnutými ke 
zkoumání 
Differences between writings that are seen consistently 
throughout the passages of writing. 

 

Requested Specimen (MFHM) Zkouška písma 

Srovnávací zkouška písma je vyhotovená 
specificky pro účely porovnání se sporným 
materiálem  
Specimen samples written specifically for the purpose of 
comparison to questioned material (as requested by an 
investigator). 

 

Retouching (MFHM) Úpravy (obtahování, 
přepisování) 

Přidání tahů za účelem opravy nebo úpravy 
předchozího zápisu 
To add lines or strokes in order to correct, improve or alter. 
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Signature        Podpis 

Ručně psaný (často nacvičený) zápis jména, 
přezdívky nebo i prostého znaku "X" nebo jiná 
značka, kterou osoba používá k prokázání 
totožnosti a vědomého souhlasu – úmyslu 
A handwritten (and often stylized) depiction of someone's name, 
nickname, or even a simple "X" or other mark that a person 
writes on documents as a proof of identity and intent. 

 

Similarities (MFHM) Shody  

Vzájemná grafická podobnost a společné 
znaky 
Having mutual resemblance and a number of features in 
common.  

1              

2              

Simulated/ simulation (MFHM) Napodobenina 

Pokus o napodobení rukopisu nebo podpisu 
jiné osoby 
An attempt to copy or reproduce writing or a signature. 

 

Size/size relationship (MFHM) 

Velikost/velikostní poměry 

Vztahy mezi rozměry v rámci znaku a mezi 
různými ručně psanými znaky 
The dimensional associations within and between handwritten 
characters. 

 

Skill (MFHM) Písařská úroveň – úroveň 
písařských dovedností 

Jak kvalitně je osoba schopná vyhotovit a 
opakovat tvoření ručně psaných znaků   
How well an individual is able to produce and repeat the 
formation of handwritten characters. 

 

Slant/slope (MFHM) Sklon 

Úhel, který svírá písemný projev se základnou 
či vodící linkou 
The angle or offset that the handwriting is produced at, relative 
to the baseline. 

 

 

Spacing (MFHM) Šíře/mezery 

Vzdálenosti mezi znaky, slovy nebo řádky 
The distance between characters, words or lines. 

  

Spatial Relationship (MFHM) Velikostní 
poměry 

Poměr výšky a šířky mezi znaky, slovy nebo 
řádky 
The height or width relationships between characters, words or 
lines of writing. 
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Specimen (MFHM) Srovnávací materiál - 
ukázky 

Vzorky písma prokazatelně psané konkrétní 
osobou, určeny k porovnání se sporným 
materiálem  
Proven samples of handwritten material from a nominated 
person, used to compare against the questioned handwriting. 

 

Speed (MFHM) Rychlost 

Jakou rychlostí je vyhotoven písemný projev 

How fast the writing is produced. 

 

Spurious (MFHM) Smyšlený podpis 

Ve vztahu k podpisům: podpis vyhotovený bez 
zjevné snahy o napodobení, vizuálně odlišný 
od pravých podpisů. Jiný název pro smyšlený 
podpis je podpis bez snahy o nápodobu  
In relation to signatures: one created without the apparent use 
of a model or template such that it bears no resemblance to the 
genuine signature. May also be referred to as fabricated. 

 

Striation marks (MFHM) Vějíře v psací pastě 

Prázdné linie v tahu rozevírající se od vnitřní 
strany smyčky k vnější ve směru pohybu. 
Vznikají překážkou či defekty na kuličce 
(nečistota, vryp) či hrotu pera. Tohoto jevu lze 
využít k určení směru psacího tahu. 
Fine voids in the ink line of a ballpoint pen caused by 
obstructions between the ball and housing wiping the ink off the 
ball. These can be used to determine pen direction. 

 

 

 

 

Structural Features (MFHM) Struktura znaků 

Charakteristiky spojené s rukopisem, např. 
počet, pozice, pořadí a směr tahů 
Features relating to the construction of handwriting e.g. number, 
position, order and direction of strokes. 

 

Style (MFHM) Druh písma 

Obecná grafická podoba písemného projevu, 
např. tiskací písmo, kurzíva, hůlkové písmo, 
perličkové písmo  
The overall pictorial design of the handwriting e.g. printed, 
cursive, uppercase, lowercase. 

 

      

Substrate (MFHM) Substrát – psací podložka 

Materiál, na kterém je zachycen rukou psaný 
text, obvykle list papíru 
The material that is written on, usually paper. 
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Tapering (MFHM) Vlasové tahy 

Zúžení tahu psacím prostředkem způsobené 
rychlostí pohybu nebo nadzvednutím psacího 
prostředku při zahájení nebo ukončení tahu 
(počáteční a koncová adjustace). Vlasové tahy 
mohou být indikátorem rychlosti psaní.  
Narrowing of the pen line due to the speed of the movement 
used or a lifting of the pen as a stroke is started or finished. 
Tapering is a characteristic that can assist in determining the 
speed at which a character has been produced. 

 

Terminal Stroke (MFHM) Koncový tah 

Závěrečný tah znaku nebo slova.  
The final stroke of a character or word. 

 

Tracing (MFHM) Obtažení vzoru 

Proces psaní, při kterém je pod psací 
podložku umístěn vzor, podle kterého pisatel 
obkresluje při napodobování  
Writing that is created by placing a model underneath the paper 
to be written on, such that the model can be observed through 
the paper to provide guidelines to assist in copying. 

 

Trash Marks (MFHM) Nečistoty 

Zbytkové částice z procesu kopírování, 
skenování nebo tisku. Na dokument mohou 
být přeneseny prostřednictvím znečištění, 
defektů nebo škrábanců na skenovací desce  

They can be placed on to a document through defects or dirt in 
the machinery or from markings on the scanning surface. 

 

Tremor (MFHM) Tremor 

Nedostatek jistoty a plynulosti v psacím tahu 
způsobený zhoršením písařských dovedností, 
úmyslným komolením nebo samovolnými 
pohyby souvisejícími se zdravotním stavem 
A lack of smoothness in the writing trace, due to lack of skill, 
deliberate control of the writing implement, or involuntary 
movement e.g. illness. 

 

Turning Points (MFHM) Obrat 

Místo, ve kterém tah vedený psacím 
prostředkem změní směr 

Position at which a pen line changes direction. 
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Unnatural (MFHM) Nespontánnost 

Projevuje se při nuceném nebo nepřirozeném 
pohybu. Nespontánní je takový písemný 
projev, ve kterém se osoba snaží potlačit svůj 
vlastní nebo napodobit cizí dynamický 
stereotyp. Znaky nespontánního písemného 
projevu jsou pomalé tempo psaní, nízká 
úroveň plynulosti, zastavení psacího pohybu a 
napojování v tahu, tupá zahájení a zakončení 
tahu.   
A movement that is forced or difficult to execute. Unnatural 
writing is seen when a person is trying to disguise their own 
writing, or trying to simulate that of another writer. Some 
characteristics of unnatural writing movements include slow 
speed, low fluency, stops or pauses in the pen line or blunt 
endings and beginnings. 

 

Variation (MFHM) Varianty znaků 

Jeden nebo více způsobů psaní znaků nebo 
slov ve spontánním rukopisu  
Having one or more forms of a character or word in a naturally 
of handwriting. 

 

Writing Implement (MFHM) Psací prostředek 

Jakýkoli nástroj, kterým se vytváří písemný 
zápis na psací podložce. Typickým příkladem 
je použití pera, tužky, popisovače nebo 
pastelky k zápisu slov na papír  
Any tool used to create a handwritten marking on a substrate. 
Typically however, used to describe the use of a pen, pencil, 
marker or crayon to create words on paper. 

 

Writing Surface (MFHM) Povrch  

Podkladový materiál, na kterém je položena 
psací podložka (substrát, např. papír) při 
psaní. Povrch podkladového materiálu 
ovlivňuje kvalitu vyhotovení písemného 
záznamu a může způsobit omezení 
využitelnosti k porovnání  
The underlying surface that a substrate (e.g. paper) is placed on 
whilst handwriting is produced. The writing surface will impact 
on the pictorial qualities of the writing and can impose a 
limitation on comparisons. 

 

 

1 
 


