Název: Daktyloskopie
1) Zákony daktyloskopie:
Diskuze: Tři zákony daktyloskopie a jejich využití
Svoji identitu neschováš

Když dva jsou jako jeden…
2) Zamyšlení

1) Proč zůstávají na předmětech otisky prstů, když se jich dotkneme?
……………………………………….…………………………………………………………...........………………………………………
……………………………………….…………………...........………………………………………………………………………………
2) Spojte název každého dermatoglyfu se správným obrázkem.

dvojsmyčka

oblouček

spirální závit

smyčka

závit se společným středem

3) Snímání otisků prstů
Sejměte otisky prstů z pravé ruky svého spolužáka. Použijte poštářek 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.
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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.

4) 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: ……...

Kriminální případ číslo 2
Došlo ke krádeži dárkového šeku. Z loupeže jsou podezřelí dva pachatelé. Sejměte otisky prstů
z důkazního materiálu. Následně rozhodněte, který z podezřelých je zlodějem.
1) K dispozici máte sérii otisků dvou podezřelých osob.
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2) Zde nalepte sejmuté otisky z místa činu:

Na základě sejmutých otisků prstů je z krádeže odsouzen pachatel číslo ..........

malíček

