Výukové materiály

Název: Daktyloskopie
Téma: Daktyloskopie
Úroveň: 2. stupeň ZŠ
Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné

Předmět (obor): chemie
Doporučený věk žáků: 13–14 let
Doba trvání: 2 vyučovací hodiny (laboratorní práce)
Specifický cíl: seznámit žáky s principy daktyloskopie, naučit žáky na základě badatelského pokusu
daktyloskopickou metodou dokázat přítomnost otisku prstu na určitém předmětu, pomocí
daktyloskopických pravidel přiřadit otisky prstů ke konkrétním „osobám“

Seznam potřebného materiálu:
Jod, vytištěné šeky (viz pracovní list), laboratorní sklo (Erlenmayerovy baňky)

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Princip zanechávání otisků prstů na předmětech (vyplnění otázek v pracovním listě)
Snímání vlastních otisků prstů
Snímání otisků prstů z předmětu a určování pachatele

Popis – stručná anotace:
Cílem této aktivity je žáky seznámit s principem daktyloskopie a jejího významu v kriminalistice. Žáci
sami budou mít možnost otestovat si jednu z daktyloskopických metod a vyzkoušet si určovat identitu
a pachatele právě na základě otisků prstů.

Popis – jednotlivé součásti výuky:

Nácvik sejmutí
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daktyloskopie
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vyplňují pracovní
list – otázku
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Učitel vede
práci žáků
a koriguje ji.
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Běžné laboratorní
pomůcky, jód, vytištěné
šeky

Pracovní list

Žáci vyplňují
pracovní list,
zamýšlí se nad
odlišnostmi
u otisků prstů.
Odvozují typy
dermatoglyfů.

Vysvětlí žákům
zadání úkolu,
kontroluje práci
žáků a jejich
bezpečnost.

Žáci pomocí
pokusů zjišťují,
zda je na šeku
otisk prstů
a snaží se určit,
komu otisk patří.

Učitel
moderuje
vyhodnocení
výsledků.

Žáci prezentují
průběh a závěry
svých pokusů.
Porovnávají své
výsledky
s výsledky
spolužáků.

Přípravy pro učitele
1) Motivace – zákony daktyloskopie
Jako motivační část lze zařadit i pořad české televize – Dobrodružství kriminalistiky – díl Otisk
(trvá 50 minut, ale lze využít pouze část – např. snímání otisků ke konci pořadu)
http://www.ceskatelevize.cz/porady/898901-dobrodruzstvi-kriminalistiky/289310910380004otisk/

Tři zákony daktyloskopie a jejich využití:
Identifikace osoby a kriminalistika
1) Na světě neexistují dva jedinci, kteří mají absolutně shodné obrazce papilárních linií.
2) Obrazce papilárních linií jsou po celý život relativně neměnné.
3) Obrazce papilárních linií jsou trvale neodstranitelné, pokud není odstraněna zárodečná
vrstva pokožky.

Svoji identitu neschováš

Když dva jsou jako jeden…

2) Zamyšlení

1) Proč zůstávají na předmětech otisky prstů, když se jich dotkneme?

Pot a mastnota na konečcích prstů při kontaktu s jinými částmi lidského těla nebo s předměty
zanechá vlhký nebo mastný otisk papilárních linií. (nutno vysvětlit pojem papilární linie).

2) Spojte název každého dermatoglyfu se správným obrázkem.

dvojsmyčka

oblouček

spirální závit

smyčka

závit se společným středem

3) Předlaboratorní příprava – snímání otisků prstů
Sejměte otisky prstů z pravé ruky svého spolužáka. Použijte polštářek s razítkovou barvou.
U každého prstu určete typ dermatoglyfu. Vyberte si jeden otisk, který se vám nejlépe vydařil,
a sledujte tzv. papilární linie. To jsou vlastně čáry, které otisk vytvářejí. Jsou čáry celistvé?
Všímejte si jakékoli změny v průběhu této linie. Pozorně se dívejte.

Palec

Ukazováček

Prostředníček

Prsteníček

Malíček

Typ dermatoglyfu je u každého jedince jiný. Žáci by měli být schopni rozlišit typ dermatoglyfu.
Následně by si měli všimnout, že papilární linie nejsou vždy celistvé, ale objevují se tam změny,
např. očko, či na jednom místě papilární linie končí a dále začíná, objevuje se zde vidlice, či jiné
tzv. markanty. Tady je žáky nutno více vést, záleží na kvalitě otisku.
Kromě tvaru dermatoglyfu rozlišujeme na otiscích prstů také tzv. markanty. Markant je jakákoli
změna papilární linie, kterou se od ostatních odlišuje. Podle tvaru, umístění a vzdálenosti
markantů se určuje shoda otisků.
Rozlišujeme následující typy markantů:

Nyní se vraťte k úkolu č. 3 a zkuste najít co nejvíce markantů na nejlepším otisku, který se vám
povedl.
Žáci si znovu prohlédnou své otisky prstů a pokusí se nalézt co nejvíce markantů. Na této úloze
si natrénují snímání otisků a určování odlišností u jednotlivých osob.

4) Laboratorní práce – určení pachatele

Kriminální případ číslo 1
Byl zavražděn Dr. John Zoidberg. Na obrázku jsou tři podezřelí zločinci se
svými otisky prstů. Určete, kterému z nich patří sejmutý otisk prstu
z místa činu.

ZAVRAŽDĚN

6-34-578-5
Alibi: Připravoval si doma pizzu.

6-38-698-2

Alibi: Trénovala bojové umění ve svém pokoji.

?

?

?

7-23-758-1

Alibi: Ohýbal traverzy na své zahradě.
Pozn. Není možné sejmout otisky prstů, jelikož se jedná o robota.

otisk prstu nalezený na místě činu
Na základě sejmutého otisku prstu je odsouzen pachatel číslo:
6-38-698-2

Kriminální případ č. 2 – šeky k použití

Kriminální případ č. 2 – způsob provedení
Pedagog se domluví s jedním žákem, který před vyučovací hodinou pořádně osahá šeky,
z kterých budou žáci později snímat otisky prstů. Svůj otisk prstů také obtiskne k obrázku
jednoho z pachatelů. K druhému pachateli může přidat otisky prstů sám pedagog, jehož otisky
prstů na laboratorním skle nebudou. Žáci během hodiny snímají otisky z těchto šeků a snaží se
určit, který ze zločinců na obrázku je pachatelem. (Tuto úlohu jde provést i tak, že sám pedagog
osahá šek a přidá svůj otisk k jednomu z pachatelů a k druhému pachateli přidá sejmutý otisk
kolegy (nebo žáka z jiné třídy), takže nehrozí vyzrazení řešení ve třídě, kde budou žáci pokus
provádět.
Doporučená metoda ke snímání otisků prstů:
Metoda č. 1:
Nejlepší postup je zatavit šeky do folie a následně použít metodu snímání otisků pomocí
burelu, či jemně namletého hliníku.
Postup:
K sejmutí otisku použijte jemný štětec, kterým nanesete malé množství burelu či
hliníku, následně otisk sejměte pomocí izolepy (v případě použití izolepy doporučuji
burel, je tmavší, proto i kontrastnější) a nalepte na papír.
Upozornění:
S burelem pracujte velmi opatrně, jedná se o zdraví škodlivou látku.
Metoda č. 2:
Další možností je použít jód, je vhodným kontrastním činidlem pro nosiče stop, jako je
papír. Díky vysoké těkavosti lze stopy zvýrazněné jódem spatřit jenom po relativně
krátkou dobu, proto je dobré pracovat a vyhodnocovat výsledky ihned po zobrazení
otisku.
Postup:
Šek s otisky prstů vložte do baňky (erlenky), ve které budou nasypány krystalky jódu.
Baňku uzavřete gumovou zátkou. Pro rychlejší průběh sublimace je dobré baňku
zahřát nad mírným plamenem nebo postavit na topení.
Pozorování:
Otisky prstů se objeví jako nahnědlé vzory papilárních linií. Jód ulpívá na povrchu
stopy díky přitažlivým silám látek ve stopě (voda, tuky, atd.).
Upozornění:
Doporučujeme pracovat v digestoři a používat ochranné rukavice.
Další doporučení:
V případě, že nemáte k dispozici laminovačku (zatavovací stroj), můžete jako důkazní materiál
použít laboratorní sklo, ze kterého se velmi dobře snímají otisky prstů pomocí první metody.

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení
Místo burelu lze použít jemně rozetřené aktivní uhlí.
Při snímání otisků prstů je možné nahradit inkoust tužkou na oči.
Opatrně při práci s jodem, jedná se o zdraví škodlivou látku.
Výukový materiál lze použít i v rámci hodin biologie – téma kůže.

Reflexe po hodině
Při vyhodnocování otisku prstu a vyhledávání jednotlivých markantů lze využít i mobilní telefony,
případně tablety či jiné podobné elektronické zařízení. Žáci si otisk prstu vyfotí a na telefonu či tabletu
zvětší, otisk je tak lépe patrný.

Navazující a rozšiřující aktivity

