K vlastntmtlkol m ptsmo1naleckjmtato kntžka oušemne.
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pítprau1 a zkušenostíuedlehlubo.
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U každékapitoQje uuedenapÍíslušnáliteratura, afu byl
čtenáŤ
informouán,kdeje možnoaikladní galosti prohloubiti.
V Hradci KráIouéIg47.
Dr Josef Petera.
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co JE GRAFOLOGIE

Je to věda, která hledá souvislosti mezi povahou a
písmem.Písmoje podle ní grafick1rmprťrmětemcelkové
osobnosti privodcovy, jeho skladby duševní i mravní.
Psací akt sám je velmi složit/, neboťje vfslednicí ni.
kcilivjen jevri psychick ch, nlbtž také poměrri fysiolo.
gickfch. Podle novfch vfzkumri fysiologri rlčastní se
psacího pohybu na pět set sval , které pracují v jednotnésouhňeneboli koordinaci. Svaly ovšemsamy o sobě
i jako celek nejsou schopny života, Teprve jejich spo.
jení s nervovfm a psychickfm centrem činíje živfmi
a schopn1ími spolupráce pŤi činnosti psací. Takto
pŤedstavujesvalová hra dokonalf stroj, jehož chod je
závis|! na vedení. Toto vedení m že však b1rti velmi
rrizné a tudíž chod a vfkonnost stroje bude také roz.
manitá. Na celém světě by se nenašla shoda mezi
dvěma písaŤiv jejich svalové činnosti pňi psacím v1Í.
konu, ani kdyby se jejich počet znásobil do trilionri.
Tato nesmírná variace (obměna) nez stává však bez
vlivu na vlastní produkci písma. Prisobí v konečném
vfsledku jeho jedinečnosta vytv áíi osobitf , individuální
písemnf projev. Podle toho je tedy rukopis grafickfm
obrazem pisatelova niterného života, zrcadlem jeho
stránky duševníi mravní. Pro grafologa je písmo vftvorem mozku a nikoliv ruky. o tétoskutečnostisvědčí
rispěšněvykonané pokusy. Po ztrátě pravé ruky, jíž se
člověk naučil a je zvykl1Ípsáti, naučí se psáti rukou
levou a jeho dokonale osvojené písmo nové souhlasí
s privodním písmem pravorukfm. Wilhelm Preyer
provedl zase pokusy ve psaní prsty u nohou a došel

k stejn m závěr m. Písmo je z počátku pÍirozeně ne.
obratné,ale po určitédobě nabude cvičenímosobitého
rázu. Jín! zajimav!,drikaz o tom' že píšemozek, byl
podán v paŤížské
Psychologicko-|ysiologickéspolečnosti
roku I886. V hypnotickém spánku bylo devatenáctiletému mladíkovi vsugerováno, žeje sedlákem, lakom.
cem a konečně starcem. Jeho písmo měnilo poté svrij
individuálni ráz a odpovídalo vyvolan1im stavrim. Po
druhé bylo staršíženě vsugerováno, žeje Napoleonem
a v hypnotickém stavu stalo se její písmo rázem energick1im a mužn!,m,
Casto je slyšet námitku, že písmo je možno měnit.
Zkušenosti, získanév soudní a kriminální praxi, uka.
zuji, že takov ch pokusri je mnoho, a|e že všechny
ztroskotávají na tom, čemu grafologie Ťíká ,,duše..
písma. Měniti lze jen nápadné znaky,jež jsou symptomaticky (pokud se tfče znak ) má|o v!,znamné,kdežto
podstatu kaŽdéhorukopisu, jeho individuálnost, měniti
ne|ze, |eda že by se změnila v základě pisatelova po.
vaha. Prakticky tuto možnost vyloučiti nelze. Casté
pňípady této charakterové neurčitosti se objevují jako
tak zv. hysterie, jež moderní psychiatrie označujejako
defekt charakterovf.
Driležitou rilohu v písemnéprodukci mají také me.
chanické podmínky, jimiž jsou psací náčiní, papír,
podložka, poloha a pod. Na nich závisi pŤirozenf, plynulf vfkon psací, neboťjejich nevhodnost zptisobuje
v písmu velmi Patrné poruchy. Pro posuzování cha.
rakterologické i soudní expertisi (znaleck1r posudek)
jsou tyto skutečnosti závažnlmi fakty, rozhodujícími
činiteli však nejsou, neboépravá svébytnostrukopisu
jimi dotčenanení.
o určité měnlivosti písma se mriže každf pisatel
pŤesvědčitisám. Kdo svrij rukopis pozoruje, všimne si,
IO
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že písmo není vždycky stejné,někdy je plynulé a tihled.
né,jindy opět rozházenéa nevzhledné.PŤíčinatěchto
variací (obměn) spočívá v psychofysick1ich stavech
píšícího.K normálnímu v1ÍkonupísaŤskému
je potŤebí
dobré pohody duševníi tělesné.Je.li některá z těchto
složekporušenabuď tělesnou navou, nebo psychick1im
vyšinutím,jakfm m žebfti rozčilení,bol, radost nebo
leknutí, psací akt ihned doznává změny.
Ne zíidka setkáváme se s rukopisy podobn1rmi.
Nejsou to žádnévfjimky a platí jen pro laika. Pro
zna|ce písma není vpravdě velké podobnosti, natož
totožnosti.Vyšli jsme z tvrzení, že písmo je obrazem
duše. Clověk jest jedinec, individuum, jehož existence
je podmíněna celou Ťadou rťrzn1ichčinitel . Jsou to:
rod, dědičnost, vfchova' prostŤedí,vzděIání, v,fživa,
povolání, nemoci atd., které společněpodle své intensity vytváŤejí osobnost. Kombinační možnosti těchto
zričastněnfch vlivťl, jmenovitě dědičnosti, nemají hra.
nic a jejich v slednicí je člověk-jedinec. Kolik je lidí
na světě, tolik jest jedincri.
Někdy se však stane' že dva lidé mají některévyvo.
jové podmínky společné.Pocházejí buď jako dvojčata
(jednovaječná)ze stejnych rodičri,nebo mají společnou
vfchovu, totéžprostŤedía vzdělání nebo zaměstnání.
Fysiologickf dťrsledektěchto okolností je tělesná po.
dobnost, sjakou se setkáváme na pŤ.u sourozencťrnebo
manžel . Tito společníčinitelézanechávají však také
v Povaze shodné vlastnosti,jejichž dťrsledkemje právě
podoba tělesná. Grafologicky se tyto skutečnostiprojevují v tak zvaném podobném písmu. Tato podobnost,
i když někdy nápadná, t)iká se však jen vnějšíchrys
písma, v podstatě jsou oba rukopisy odlišnéjako jejich
privodci. Není na světě shodnfch písem, naopak, kolik
je pisatehi, tolik je rukopisri. Podle A. S. Osborna je
II

pravděpodobnost, že by existovaly dva totožnéruko.
pisy, asi jedna k šedesátiosmi trilionrim.
Dětsképovahy se začínajípŤirozeně teprve vyvíjet.
^
Proto školnírukopisy ukazují na určitou Jednotnošt a
podobu. PŤíčinatoho tkví jednak ještě v nedostatečně
vyvinutém charakteru dítěte, které pŤijímá vnějšído.
jTy' aniž si je uzprisobilo a dalo jim osobit1iráz,jednak
v jednotném systémupsaní, kterému se dítě učí.Avšak
toto společenstvípísma není zásadní a trvalé. Siln/
charakter se nepŤizprisobuje,nlbržjde svfm vlastním
vfvojem i u dětí a tak již ve školeshledáváme značnou
odlišnost písemnéhov,frazu. Pubertální ridobí znamená
tělesnf i duševní pŤerod, jenž má i grafoiogicky mo.
hutnou odezvu. Vfsledkem tohoto pŤelomu je-novf
člověk s osobit1im rukopisem, jehož stupeĎ rázovitosti
je závislf na síle charakteru.
. Ano, v písmu je celf člověk. Neodbornému pohledu
j eví se rukopis jen jako písmo, ričelnéseskupenívlaso.
vfch a stínov1ichčar, pňímeka obloukri, čárek a teček,
odstavcti rovnfch čikŤiv)ichŤádk , slovjasně od sebeoddělenfch nebo splfvajících v nečitelnou změé.Grafolo.
govo oko vidí tyto znaky ažvÍadědruhé, neboťvšechny
rysy písma krystalisují v jeho Postrehu v symboly a vy.
tváňejí charakterov! obraz. Pro znalce písma pŤedstavuje každépísmenoživou bytost, ,,v jejímžtěle,..Ťečeno
s S.chermannem' ,,koluje krev; je to bytost, která žije
a d1tšea která nese v sobě dokonce i známky smrti...
Literatura:
S. Bauer-O. Mann, Die Graoholoeie a., S.f,tit..frunaschrift, Leipzig, lg33. M. Becker, Grápho|ogiďder Ěinderschrift, Heidel.
berg' l9z6. L. Klages, Handschrift. unď Charakter. Leipzis. loq6.
R. Pophal, Grundlegung der bewegunÉsohvsiolosiscÉen Grařholďs"ie.
Leipzig, t939. !V. Preye}, Zur PsycĚolo-eie áes Sěhreibens, Fíambu"rp.
t9t9. V. PÍíhoda,Pohlaví písma, Piaha. ŇÍ. Pul,'er, Symbolii<der Hanál
schrift, ziirich, rg3r. R. Sáudek, Vědecká
-r9zo. grďologie,.Praha, tgz5. T!ž,
Experimentálni {r-afologie, r'atia,
Ésrío""ái;;
Ř.Š"r,8'il""",
Práha, lg37.
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I.

GRAFoGNoSIE

ČI GRAFoLoGIE ?

V literatuíe a zejména v praxi nacházíme tvrzení,
která si navzájem odporují. NěkteŤíodborníci tvrdí, že
písmoznalectvínemá nic nebo velmi málo společného
s charakterologickou grafologií, neboť soudní šetŤení
písma se podle jejich theorie omezuje pouze na metodu
deskriptivní, t. j. na pouhé popisování zevních nápadnfch či nenápadnych znakri, na vyhledávání vnějších
shod a nesrovnalostíposuzovan)íchdokladťr,opomíjejíc
tak naprosto vnitŤní, fysiologickou a psychologickou
stránku písma. S takov1imto postupem lze arci sotva
vystačiti i v nejjednoduššíchpŤípadechgrafologického
šetŤení,jde.li o písemn vykon nejmenší složitosti.
Neboé právě v těchto nekomplikovanfch situacích
m že se objektivnost a jistota posudku státi obětí do.
vednéhoa rafinovanéhonapodobení. S jak1imi v1isledky
si mriže vésti potom grafognosie ve vfzkumu písem
pathologickfch, kde tentyž sympton m že míti několik
pŤíčin?
Nové pojetípísmoznalstvímá koňeny poněkud hlubší.
Yychází z grafologick1íchzjištění,že písmoje wltazem
psychické i mravní stránky pisatelovy, kde tvrirčími
činiteli nejsou jen určitě navoděná svalová souŤadnost
(koordinace) a mechanicképodmínky pŤivykonu psaní,
ale pňedevšímnekonečná ňada prvk a situací, které
spolu vytváňejí lidskou bytost. Všechny tyto okolnosti
formující lidského jedince zanechávají v jeho skladbě
stopy, kterésublimovány objevují se v písmu jako gra.
fickf protějšekjeho tělesnéa duševníjednoty. Lidská
bytost je však vftvorem nesmírnéňady činitel , zná.
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mfch i neznám,fch, jako privod, doba, sociální prostňedí,dědičnosta vfchova, vzdělání a povolání atd.
Správné pochopení osobnosti vyžaduje pŤesnéhozjiš.
tění všech složek, které pŤicházeji v tivahu, jejich vě.
deckého zhodnocení a uvedení ve fysiologick1i a psychologickf soulad, ktery určuje individualit". rrésí1r
a bezpečnj,zna|eck!,posudek o písmu musí bfti nutně
za|oženna všech těchto skutečnostech.Nebudiž nikdy
zapomínáno, že správně posoudit rukopis znamená
pochopiti složitou osobnost pisatelovu i v jejich skryqich a vědomě utajovan ch jevech. odtud pr ští
tvrzení, že grafologie a nikoliv grafognosieje schopna
rikolri, kteréjí svěŤujerozhodování v otázkách majetku,
cti, života a smrti. Soudní zna|ec musí bft grafologem,
jehož vědecká pŤíprava vyšla z biologie, genetiky,
fysiologie, psychologie, sociologie, historie atd. atd.,
ze všech obor vědeckéhobádání, kde pŤedmětemvfzkumu je člověk. Tak pochopili také svtij rikol zna|cí
němečtí, když na r. kongresu německfch soudních
znalofupísma a grafologri z povolání (v Lipsku Ig2+)
prohlašují, že grafologie musí b1iti nezbytnfm pŤed.
školenímpro nastávajícísoudni znalce písma.
Je pŤecejasné,že když subjekt X píšeliteru ,,a,, tak,
že písmeno z stává nahofe otevŤeno a druhf tah je
pouze pŤisunut, pŤi čemž dolní oblouček je zlomen,
nem žeme pŤecetvrdit, že tento pisatelje p vodcern
sporné litery, u niž objevujeme tytéžznaky. Mriže jíti
o dovedné napodobení nebo o vnějšíshodu. Jiny pŤíklad z praxe ukazuje' do jaké míry je platna grafo.
gnosie. Sporn rukopis anonymního dopisu vykazuje
nevelké shodnosti s písmem osoby podezŤelé.Pouhé
srovnávání by vedlo k vfsledku ,,ne|ze zjistit.., nebo
,,osoba podezŤelánení pisatelem anonymního dopisu...
Mett,rqdami experimentá|ni grafologie bylo však zjiš.
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těno, že anonymní rukopis je povahy hysterické, t. j,
labilní charakter, majícíschopnost měniti písmo. Ježto
v rukopise podezíranéosoby se našel tent!,žpovahov
rys, usoudilo se s.jistotouna osobu podezŤeloujako na
pisatele pŤedmětnéhoanonymu. Správnost soudu byla
nakonec potvrzena vlastním doznáním pisatelovfm.
Rovněž pŤítomnostpathologického prvku v rukopise
pro jeho neobyčejnou prrikaznost dovoluje rychlé a
bezpečnézávěry. ovšem, pouhou grafognosií se tento
prvek nezjistí.
Současny pokrok technicky dal znalci písma neoce.
nitelné pomťrcky, takŽe dnešnístav soudní grafologie
jest možno hodnotiti jako disciplinu vědecky pŤesnou
a věrohodnou.
M. Pulver. Trieb und Verbrechen in der Handschrift,
Literatura:
grafologie, Praha, r9zB.
Ziirich-Leipzis, Iqq4. R. Saudek, Experimentálni
.Systém
kriminalistického vzdělání,
J. Šejnoha-o. nánfa-L. Moravec,
Praha.
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Posuzujeme.li ru.
ltrimérnta uprostňed znaky sekundérní.
kopisjako vlraz vnitŤního života pisatelova, t1iká se ho
nevyhnutelně Quételetriv zákon a pakjakékoliv pňesné
měňení technickfmi prostŤedky, jakého užívá grafo.
metrie, jest bezpŤedmětné.Jenom znaky absolutní se
mohou takto měŤiti. Relativní konstanty udávají však
jen podobnost a nikoliv totožnost,takžev/sledek šetŤení
m žeb!,t zasejen relativní. Později Schneickert určuje
blíže svou theorii kvalitativního hodnocení znakri
písma takto: ,,Nahodilé vyhledávání podobností a
shodností ve dvou stejnych zkoumanych rukopisech
jest právem laika. Zna|ec musí míti ve svém dokazování systéma pŤesněznáti prťrkazníhodnotu jím vytče.
nfch znakťr; musí Se v}.Varovati jak pŤeceřování,tak
podceĎování jejich hodnoty. Podané mnou rozdělení
na primérnía sekundérníznaky má a mrižemu sloužiti
jako
vodítko...
K hodnocení těchto znakri je nejd ležitějšíanafutick
methoda, která je základním pŤedpokladem rlspěšného
závěttl.

Pronikavější methodu podává v díle Gerichtliche
Robert M. Mayer. Pokoušíse dobrati
Schriftuntersucllung
se samépodstaty osobnosti- bis zu dem ursprtinglichen
PersÓnlichkeitsmerkma| _ a pŤedmětem vyzkumu činí
prostoroué
r1tmus, roueil'a písaÍskouzručnost,
íešení,
Rozhodujícím činitelem pŤi hodnocenísrovnávanfch
dokumentri je vedle uvážení mechanickfch pŤekážek
a vnitŤních pŤíčinpsacího pohybu pÍedevšímtaké
pisatelovo podaědomí,
objev psychoanalysy, ony složky
rukopisu, které vznikají bez jakéhokoliv vědomého
risilí a na něž falsifikátor zapominá. Tak nutno posuzovati poměr píšícíhok psací ploše, t. j. jak rysoko či
nízko je u něho vyvinut estetickf cit pro prostor.
Rozumí se jím nejen ušpoŤádánípsací plochy, ŤešenÍ

r7

ok1ajr1.Ťádkovf odstup, velikost a šíŤepísmen, nlbtž
takéjejich vnitŤnírelace, čili vzríjemn1tpoměr mal ch,
stňednícha velk1ich liter.
Praktická cena této theorie se nejlépe ukazuje pŤi
posuzování na pŤ.písma hriikového,Ědy t.nto mámént
jest jedinjm a rozhodujícím.
Jiná okolnost' kterou jest bezpodmínečněŤešiti,je
rytmus. Rytmus v písmu jest grafick1im projevem volní
a citové stránky, čili dvou základních psychologickfch
složek lidské bytosti. Podstatou rytmu je stŤídavénatahování a stahování sval , ježmá za následek stŤídání
pohybu a pŤestávek.Pri spontánním, pŤirozenémvÝkonu psaníjsou tyto složkyv určitéindividuální rovnováze,jsou projevem nevědoméhoimpulsu, a proto jsou
pro každéhopisatele tak pňíznačné.
V písmu nepŤiro.
zeném porušuje se rovnováha obou těchto jevťr ve
prospěch v le. Rytmická stránka zahrnuje v sobě tlak
jako základni rys osobitého impulsu. Nepravideln1i
tlak je bezpečnou známkou nepŤirozenosti.Dále souvisí s rytmem běh ňádk a duktus, čili zpťrsobspojování,
jímž Mayer rozumí jak1tsi kompromis či vyrovnávací
pohyb dvou psacích pohybri protisměrn1ích.
Do tvarové rirovně a písaŤskézručnosti je pojata
vedle rychlosti psaní a utváŤeníjednotliv1ích tvarri
písmen též formáIní stránka psaného, pokud se t1iče
pravopisu, stylu a mluvnickfch pravidel.
Kromě shora uvedenych method je možno v písmoznaleckém šetŤenípostupovati ještě jinfmi cestami.
pisma podal
V pŤedmluvě své knihy Vjzkum dětského
Václav Pňíhoda dobrou klasifikaci grafologickfch metod, které aplikujeme na potŤeby soudní expertise.
V rivahu pÍicházejítyto metody:
Maod2 grafologické.Cílem těchto posudkri je zjistiti
poměr mezi písemnfm projevem a prvky charaktero.
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Worn}Ími.Posuzování písma v tomto směru nevšímási
zatim konfrontace sporného rukopisu s nesporn1ím,
n1tbržze spolehliv1ich znakri soudí na povahove vlást.
nosti pisatelovy. Poněvadž tento rozbor není konečnrim
ričelem znaleckého posudku, nlbržjen činitel.* po.
mocn1Ím,omezuje se znalec na základní rysy charák.
terové.Zjišťujeinteligenčnístav pisatelriv, jeho sklony
a inspirace, abY získal psychologickf snímek privodcťrv
aspoĎ v obryse.
Metoda grafometrická.Jejím rikolem jest pŤesnÝ vědeckf popis zkoumaného rukopisu. Všímá si velikosti
písma, vzájemn'fch poměrťr vfškovfch mezi písmeny
mal1imi, stňednímia velk1rmi, ťrhlusklonu, vzdáleností
písmen mezi sebou, pŤítlaku, šíŤea těsnosti a Ťení
prostorového. Tato metoda sama o sobě nestačí
k pŤesnémuposudku písmovému,vyznačuje se však
naprostou jistotou, jeJi prováděna dokonal1imi pŤístroji měňičsk1ími.
Metoda anaQtick . K dokonalému poznání posuzovaného pŤedmětujest zapotŤebídobrati se až samfch
koŤenrivěci, objasniti pŤíčinyvzniku jednotlivfch částí
a jejich souvislosti. Sem patŤízkoumání psacího rytmu
a ostatníchjevripsacíhopohybu, jakož ivftvoru samého.
I této metody je nutno užiti v oboru soudní a krimi.
nální grafologie, neboťjejízásluhou možno proniknouti
jak do fysiologie,tak do psychologie psaní,jež společně
vysvětlují osobité zvláštnosti písem a jejich pŤíčiny.
Z téchto drivodri jest této metody užíti v míŤe nej.
větší,neboťnelze objektivně hodnotiti a srovnávatibez
zjištěnívytčen1Ích
skutečností.
Metoda llathografickd.Jak již jméno naznačuje, je
pŤedmětem tohoto v1izkumu pathologie písma. Nor.
mální, zdravé psaní pŤedpokládá naprosto dokonal1Í
soulad tělesnfch i duševníchsil. Každáorganická i p'y.
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chická porucha zasahu.ie ihned do psacího pohybu a
porušuje rytmus, zpťrsobujícnápadnou desorganisaci
písma. Pňíčinamrižebyt tedy dvojí: tělesná nebo du.
ševní,a jest nezbytně nutné _ aniž grafolog zasahuje
do oboru znalc lékaÍri_ zvážiti tyto jevy i gra|ologicky. Driležitosttétometody je tímvětší,žeindividua,
s jcjichž rukopisy se znalec v soudní praxi setkává,
častonepatŤímezi lidi normální, n1íbržprávě do této
skupiny psychickych richylek. Psychiatrie tedy musíbft
jednou z pomocn1íchvěd grafologov1ich.
Metoda srounáuací.
Tato methoda v písmoznaleckfch
posudcíchje nejznámější.Klade vedle sebejednotlivé
znaky a vyt ká jejich shody či neshody a dovo|uje si
na základě těchto - častonepŤesnych- zjištěnívynášeti
konečnf soud. Srovnání bez vysvětlení vzniku a jeho
pŤíčinm že však počítatijen s většíči menšípravdě.
podobnosti záv&tl, podle toho, s jakou pňesnostíbylo
srovnání provedeno. Zák|adr m požadavkem každého
srovnáníje dostatek srovnávacího materiálu. PŤedností
tétometody, kriticky používané,však jest její nezbytnost a zavedenost v písmoznaleckésoudní praxi, pro.
tože vědecké tňíděnía sbírání písemnéhomateriálu a
jeho vzájemná konťrontace je základním pŤíkazem
soudního a krimináIního zkoumání písma.
Zblvajici dvě metody posuzování písma z Pňího.
dova tňíděníjest bráti s vfhradou nebo vribec vyloučiti.
Metoda intuitiun[, která se opírá o první dojem, tedy
pojímá písmo jako celek charakterisovanf některym
vynikajícím znakem, nemá naprosto ráz vědeck!. Lze
jí užiti jen jako kontrolního prostŤedku pro jistotu
vlastního pŤesvědčení.
Metoda ta má povahu qílučně
subjektivní a pŤi velké zkušenosti a nadání grafologově
ráz pŤedvědeckf. Metoda funkcionálnt, která se zab!,vá
stanovením jakostních a 'mnohostnfch poměrri mezi
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dvěma nebo vícejevy' v písmu mezi rukopisem a snad.
ností čteni, má w!,znam jen theoretickf. V soudní a
kriminální praxi na pňedmětu tohoto šetŤenínezá|eži.
V pŤehledu posuzovacích metod jsme zjistili, že
kterákoliv metoda o sobě vede k posudktim jedno.
strann/m, a tudiž málo objektivním. V rivodu jsme
\,Ttkli' že podati pŤesn1igrafologick1í rozbor znamená
pochopiti člověka v celéjeho složitéskladbě. Z toho
wp|Ýyá nezbytnost použíti ušecllv!,zkumnfch metod,
které se svfmi jednotlilymi postŤehy vzájemně doplřují a tvoŤív synthetickém posudku konečnf celek.
Literatura:
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ABECEDY

O abecedách možno mluvit ve smyslu národním.
Jen v samé Evropě se používá několikerého písma,
latinského, kurentního, azbuky, Ťeckého atd. Každf
národ, i když píšeabecedou společnous národy jin mi,
tvoŤísi aspoůojedinělé znaky odpovídajícíjeho povaze.
odlišnost jednotlivfch abeced jeví se vedle tlaku a
rychlosti pŤedevšímve velikosti písma. Absolutní veli.
kost zristává v Evropě téměŤstejná, neboévelká písmena mají společnouv/šku 3 mm. D ležitějšía značn m rozdílrim podléhajícíje poměr písmen malfch
k písmenrim stŤedníma velkfm. Latinská abeceda má
poměr číselv milimetrech 3 :6 : 9, kdežto písmo ku.
rentní vykazuje nápadnou diferenciaci směrem nahoru
i dol v poměrech 3 : I2 : 2I. Píše-liNěmec latinkou,
mění se tato relace na 3 : 7 : ÍÍ. V anglosaskfch zemích je rozdílnost ve velikosti písmen daleko větší,
neboév abecedě se vyskytuje 6 velikostí (viz na pŤ. /).
Česká abeceda, pŤestoze Áá některé své individuální
odlišnosti, patŤívcelku do skupiny stŤedoevropské.
Driležitošttěchto skutečnostív soudní expertise jest
jasná. PŤi posuzování totožnostina základé individuál.
ního vytváŤení písma jest nezbytno pŤedem věděti,
jsouJi odchylky v rukopise osobitou zvláštností, či
odpovídají.li školní pŤedloze.
Literatura:

R. Saudek, Vědecká grďologie, Praha, r9z5.
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PÍSMo PŘIRoZENÉ A NEPŘIRoZENE

Písemnépodvody se dějí zpravidla dvěma zpťrsoby:
buď skreslováním vlastního písma, nebo napodobením
rukopisu ciziho. Tím se mění pňirozenépísmo pisate.
lovo v písmo nepŤirozené,které v pŤípadechzručného
padělatele činí i dojem pravosti. Experimentální gra.
fologie však v tétootázce dosáhla znamenit!.ch rispěchri
stanovením celéstupnice znakťrpŤirozenéhoa nepňiro.
zeného písma, jakož i zjištěním obtížínapodobení.
obecně Ťečeno,není nikoho, kdo by pŤi změně
svéhorukopisu vytváŤel písmo nové. TvoŤiti věci nové
je v1isadou lidí geniálních. Jinak každ! pisatel podléhá
psychologickéskutečnosti,že i písmo nepŤirozenétvoŤí
neuvědomělfm napodobováním cizích vzor a v ne.
stŤeženém
okamžiku, zejména když psací qíkon trvá
déle, upadá do vlastního zpťrsobuvyjadŤování.
Napodobeni ciziho vzoru je pro falsifikátora rikol
ještě nesnadnější.Zde platí zák|aďni poznatek, že na.
podobeno mriže byt jen to' co naprosto pevně utkvělo
v mysli. Podmínkou rispěchu i za těchto získanfch
pŤedpokladri, totiž grafické impresionability, mentální
paměti a grafické expresionability, je ovšem riplná
zralost psaní. To znamená, že pisatel napodobující
ovládá psací techniku aspoĎ v té míŤejako rukopis
napodobovan/, špatnf písaŤpak nemtiže nikdy napodobiti písaŤezručnějšího'
pisatelovo !Ťi skreslování vlastního rukopisu
Úsi
nebo pŤi napodobování písma jiného se soustŤeďuje
pŤedevšímná znaky vlrazné svou nápadností. Podle
Saudka je stupnice nápadnosti znakri tato:
23

r ) Velikost písma.

Stupeř stínování.
3) Spaciování.
4) Uhel sklonu.
j
ch částítextu.
J ] Zď r aznění ednotlivf
6) Pečlivostnebo zběžnostpísma.
7 ) Nápadnost velkfch, dlouhfch a stŤedníchpísmen.
B) StupeĎ čitelnosti.
e)Záměna písmen (z místo z).
r o ) Poměrv délek.
a těsnost.
I I ) ŠíŤe
r2) Méně nápadné zvláštnosti spaciování.
r 3 )Zvláštnosti malfch písmen.
r4) Zvláštnosti diakritickÝch znamének'
r 5 )Zp sob spojování.
2)

Podle této stupnice pisatel si všímánejprve velikosti
písma a postupně jednotlivé znaky jeho.poz.orno.sti
prťlkaznouhodnotu identifikační
unikají, tikze né3vetši
mají žnaky poslední. V stupnici však ':\á,9J] z1ak1
paihologic-ké,o jejichž hodnotě dtikazu jedná kapitola
,,Pathologie písma...
..
PokusJm vykonan1im Miillerem v Německu z 58
zkoušencťrI z. změniio svrij rukopis zvětšením nebo
zmenšenímpísma, ro změnou rihlu a jenom t zďitaz.
něním délek dolních nebo použitím písma stylisovaného.Jin1rzajimav! pokus toho druhu učinil R. Saudek.
Podteleho zjištění..'lkdoz tičastníkrinedovedl změniti
současirěvíci než dva znaky místo pěti a pňi delším
vfkonu psaní i v těchto dvou znacích upadali do pri.
vodního návyku.
PŤi nepŤirozenémvfkonu psaní laráží pisatel na
ňadu obtíží,které Saudek podle snadnosti napodobení
shrnul v následujícístupnici:

2+

r ) Sníženíobvyklého stupně rychlosti.
z) Zvčtšenínebo zmenšeníceléhopísma.
3) Úhel pís.a.

fuary písmen a nápadné všeobecné
rozvrženi psací plochy.
systémypísma.
Celé
J)
spodní délky.
Zdttaznéní
6)
7) Šírea těsnost.

+)Nápaáné

á) So..eas.'ézd razněníhorní a spodnídélky.

o ) Zdtraznění horní délky.
r o ) Nenápadné tvary písmen a nenápadné rozvržení

plochy.
r r) Rytmická neukázněnostpísma.
v) Zv!šertíobvyktéhostupně rychlosti.

sjakfmi s:
obtížnosti,
Stupniceopět udává poŤadím
jednotlivfch
napodobování
setkáv?me piil,edo*ém
znak , takŽě zvfšeníobvykléhostupně rychlosti ozna.
sotva pŤekonatelnou.
čuiepŤekážku
mťtžese zna|ec
b. tom, je.li písmo pŤetvoŤeno,
ruko.
jen
pŤedložení
po
vyjááriti
prípadeih
v mnoha
pravÝch.
oisťr
'
j9
nejtezsim problémempísmoznaleck;im^
ide3tjn,
kaceiiskacíhoa htilkovéhopísma,kterébyvá obyčejně
zbavenovětšinyosobitychvlastností.Srovnávánítěchto
prosto.
písemností
se opírá o písaŤskouroveř, Ťešení
narukopis
pozbyl-li
iové a diakritiiká znaménka,
individuálníchznakťr.
prosto
.
vfrazu mo.
rukopisného
nepŤirozenosti
.IinoupŤíčinou
pera,
držení
pero,
prostŤedky,
t'o"u uyti mechanicié
jeho
poloha.
papíra
Literatura:

R. Saudek, Experimentálnl

grafologie, Praha, r9a8.

PÍSMo MUŽSKÉ A ZENSKÉ

Ríci, že to či ono písmoje rnužskénebo ženské,
je
pro grafologii jedním z nejtěžšíchproblémri. Nesmíme
zapomínati, z jaklrch pŤedpoklad grafologie vychází,
že totjž písmo je v!,tazem tělesn ch i duševních poměni pisatelov ch. Existují sice čistétypy mužskéa
ženské,které jsou i v písmě patrny' avšak je mnoho
mužri se založenímženskyma naopak velk počet ženmužatek, jejichž grafické vyjádŤeníje pŤirozeně také
v poměru obráceném.Zensképísmose zpravidla typuje
jako uhlazenější,štíhléa pečlivéproti energickému,vypsanému,silnému avice rázovitému písmu mužskému.
Ježto však není v psychologickémslova smyslu rozdílu
mezi mužem a ženou,není takéodlišnostímezi písmem
obého pohlaví. Václav PŤíhodave svémv zkumu této
otázky poznamenává, že se dosud nepodaŤilovytknouti
pět, šest znakťr typicky mužskéhoči ženskéhopísma,
takžeje nutno posuzovati písmojen podle vlastní zku.
šenostia pŤedstavyo mužskémči ženskémcharakteru.
Pozoruhodné jsou i jeho další v1izkumy, podle nichž
písmo dospívajícíchmužri má velmi častoráz žensk1i.
Naproti tomu u dospívajícíchžen, které mnoho píší,
je písmo vysloveně nebo slabě rázu ženského,kdežto
s pŤib/váním dospělosti typickfch znakťr ženskosti
v písmu ubfvá.
Mimo to stojí mnoho lidí na tozltrani obou oblastí
a nejsou proto ani vyhraněně mužštíani ženští.Tato
skutečnostse v písmu projevuje jako problém neurčitelnf a písmu se Ťíká herma'froditni.
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Školeny grafolog pozná na Boo/oodlišnosti obojího
pohlaví, leč nikoliv jen grafologicky, nlbrž za pomoci
všech ostatních, jmenovitě psychologickfch činitelťr.
S největšími potížemi toho druhu setkáváme se pŤi
určování pohlaví písma u rukopisti dětskfch.
Závětem z toho vyplÝvá, že není ženskéani mužské
písmo, nfbrž jen písmo individuálně odlišné,skupinovf
rozdí|mezi oběma lze podle zkušenostíYác|ava PŤíhody
viděti jen ve většívariabilitě mužti proti ženám.
Li teratura : G. Meyer-H. Schneickert, Diewissenschaftlichen Grundl3s9" a..1 Graphologie, J9na, l94o. V. PŤíhoda, Pohlaví písma, Praha.
R. Saudek, Vědecká grafologie, Praha, I9z5'

PISATELovo

STÁŘÍ

Pňesto,že tato otázkaje zejménav kriminálních pŤí.
padech velmi driležitá, nemťlžemez rukopisu souditi
na stáŤípisatelovo s žádnoujistotou. Je známo, že věk
fysickf a mentální se nemusí kryti, takžese setkáváme
s pisateli padesátiletymi, kteŤíve svém duševním vf.
voji zristali na stupni desetiletfch, nebo obráceně zase
fysickf věk bjvá pŤedstiženvyvojem duševním. Ko.
nečně také nevíme, kdy se pisatel zača| písmu učiti
a kdy toto školenípŤestalo.
Do jisté míry lze však pŤece věk píšícíhostanoviti,
psanía podle fysio.
aspoř pŤibližně,a to podle s2stému
logického stavu pisatelova. Zpťrsobpsaní podléhá změ.
nám, písmo se zbohacuje nebo zjednodušuje,a to buď
zásadně, nebo v ojediněl1ich písmenech či jejich tva.
rech. Jinak psali v době Husově, jinak psal Palackf,
jinak naši otcové,mY a našeděti.
ještě
Tělesnf stav se pŤirozeně obrážív písmu, takžeruko.
pis člověka mladého a zdravého se zjevně lišíod písma
štarcova, stiženéhoataxií a tremorem. PŤi posuzování
těchto okolností je však nutné míti na zŤeteli vlivy
pathologické, které i v písmu mladého pisatele za|le.
stáŤí.
chávají stopy pŤíznačné
L i t e r a t u r a : G. Meyer - H. Schneickert, Die wissenschaftlichen Grundlagen der Graphologie,Jena, I94o. R. Saudek, Vědecká grafologie, Praha,
r925.
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DETSKÉPÍsMo

se učí naopak zjed.nodušenémua praktickému písmu
zavedenémuod roku 1932.
Škola
jen"ávfivĎovat. Samostatnf, své.
}..dy *!Ťe
bytnlt jedinec najde si brzy sv j osobit! vj,raz, oatS"V
od, školnípÍedlohy tím více, čímvětšíje čharakt..ou1i
svéráz pisatel v. Povahy slabéa lidé nucení povoláníÁ
zacbovávají školnítvary ve svém rukopise vribec.

Tvrdilo se, že dětské písmo je šablonovité'
bez vÝ.
razu a osobitosti, písmo podléhajícínaprosio
lr..iíi
pÍedloze. Dětské povahy nejsou ávšem iolik
vvzrálé

j:'k".,l lidí dospělfch.Jjou ria počátk;'''";l; ;;;á.
-c

aJÍ
],.h:'" n espočetn/m.vliv m, které Iidsky harákter
leh
ÍormuJí.Nelze však tvrdit, že by dětské povahv
bvlv

fL",,*,"; 4-A;"

lišíjedno dítě od d.ruhéhosvymi vlastnostmí těleJnrimi

ť.,nb

jednotnéa neosobité,.neboť
již,v doběii.:'""i:sr,'i,
i duševními.Skutečnost,
žedet.ty charakterii iaii'li
na celéŤadě činitelrivnějšíchi vnitŤni.r'' ťt".. i,oí
velikému.počtu dětí spoiečné(škola),p.":.'':J" '.
jeji9tr grafickém vyaarovani. poáte.
i
'y
odborníkriS. Bauera u.Ó. Mu''na děts'; píil;;J
"Ě*.Jtv.r'
d999laprivodní,neboéje.závislé
na: r) '*É"i
"ár",.i,
e).škotnípŤedloze,,
3; uriteti, 4) n.poáob;;;"i}"rí;
rukopisri.Psanív tétodobějetéáyjeite p'ojev.ď"eáo.
méhousilování a nevědom-fm,měcha"i"ky." '" 'ia,,a
Y I9.. I I. roce' u díveko něco později. PÍiznakypatho.
se všakobjevujív aeisteďpísmu jit,i t._i.
.|ogické
ško]ním
roce.
Driležítfm.činitelem.pŤi vytváŤenípísmaje škota.
Zde se žáci učí spolďně jednomu .pŤedefrsanéÁu
Y,lťT" psaní,ktery však neivoŤíjejich prísiíi"ai"i.
91ami rukopis, n!.bržjej pouze sidďovfivřuje. Písmo
JaKo proJevŽNota se měnía pňizptisobujepožadavk m
do!v, vkusu nebo ričelnosti.Náse staiši.g.''.'u..--,.
učilalatinskéabeceděz roku rBBo, která p?.api'o""i"
bohatéestetickétvary, jež ktadou na pisateli,
požadavkya psacívykoďzpomalují,generacesoučasná
".ritl

,'u .N-;,""ď
(-c'

cÓílyn&/

m/a/ ?*"/,",/Ž-/1-a',/n,a/

Obrazec 4.
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Obrazec 5.
obrazec 4..a 5. uka.zuje písmo dvou BleqÍch žáky téžetŤídy'Obě písma
J.evÍnápadnou sho-duve tvarech písmen odpovídajících skotni pŤedloze.
r,rsl se.vsak zJ:vng prostorovém Ťešenía v provedení spodníčh délet,
J
ačjiž v utváÍeníjednotliv/ch iiter objevujete určitri ináividuálnost.
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RoDINNÉRuroPIsY

Pro soudní i charakterologickf rozbor je tím dán
rikol, seznámiti se d kladně s národními abecedami,
s jejich fysiologickfmi a psychologick1tmipŤedpoklady'
neboéjenom tak mťržebyti odlišen individuá|ni v!,raz
od formy naučenéa tím zhodnocena jeho pr kaznost.

Tento dodnes ještě ne zce\a doÍešenf problém pŤi.
nesl mnoho zajimavych pozorování tfkajících se podobnostirukopisri mezi členy rodiny. Dosavadním šetŤe.
ním se ukáza1o, že tato shodnost písmaje sice vzácností,
ale objevuje se a tím se stává pro soudní a kriminální
okolností velmi závažlou.
praxi
.
Dědičnfmi se mohou státi tvary písmen, Ťešení.prov
torové a psací rytmus' kdežto zručnostje závislrá již.n1
stupni ináividuelního vzdělání. Tak existují rukopisné
poáobnosti mezi otcem asynem nebo,matkou a dcerou,
mezl sourozencr samfmi, nejvfznačnějšímzprisobem

Die Graphologie der Schtiler'
S.Bauer-O.Mann,
Literatura:
schrift, Leipzig, rca3. M. Becker, Graphologie der Kinderschrift, HeidelVfzkum děbkého písma, Praha, I94r. R. Saudek,
berg' íqz6..V."Pri-tr-oáa,
Experimentální grafologie, Praha, r gz8.
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Obrazec 6.
dvojčat sester'jež byly také společně vychovány.
Rukopisy totožnfch
'(Podlc
R. Saudka' Zločin v písmě.)

A
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dvojčat.
ovšem u tak zv. jednovaječnfch čili totožn1ich
o ru.
také
V souvislosti s rodin"'ymi'pi'.y mluvíme
dědič.
znak
kopi,..h manželskj.r'. Ň.*á.;í sice žádn!
a <lo.
nosti, ale mohou bfti svědectvím vyrovnaneho
společn1im
i.."'iet'" soužití, ; němž oba ričastníci
vlraz
vespolnf
životem hmotnym i duchovním získali
grafickf.

rN;

/?-a^4Á.ÁÁác..L
Obtazec 7.

F?rÚ,^, rzc,-Óq/
Obrazec B.

rukopis muže, obr. 8. rukopis ženy.
Rukopisy manželskédvojice. obr. 7.

otázka rodinPŤi zjišéovánítotožnostipisatele nesml
bez odpovědi.
n ch rirkopisti zristati neuvážena a

PÍSMo JINÉ NEŽ PRAVoRUKÉ

( z R C A D L o v É ,I , B V o R U K ÉN, o H o P I S Y A Ú s T o P I s Y )

Někteňí lidé jsou ambidexterní a píšístejně dovedně
oběma
- -iis.-tirukama.
levá ruka směrem doleva, vzniká tak zvané
písmo zrcadlové,kteréčtemebuď obráceně proti světlu,
nebo pomocí zrcadla.
---pri^,.t'opnosti
ambidexterity neb-o pŤi .dostatečném
rovně
.uik., dosahuje tento druh písemnéhovlrazu
písma
normálního.
'.
písma zrcadlového je ,písmo, ]evé .y}l
ilput.*
směrim vpravo, které mťržerovněž dosícr tormalnr
íl's" ."r."rii,,, piu,uo.ukého,avšak lišíse od něho větší
stojatostí.

,fu

: G' Meyer-H' Schneickert' Die wissenschaftlichenGrund-

',lq.é$:i..'ťť*:Ki[lti'iall"tiŤi'ie*5,f,]::'fi
u'".i':ilu;nilin.
Literatura
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Obrazec a.
PravoruképísmoH. Nelsona. (PodleR. Saudka.)
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Bofutten, ry
Obrazec ro.

Obrazec rl.
Ukázka ristopisupodle R. Saudka.

Levctuké písmo téhožpisatele. (Podle R. Saudka.)

ristopisechdrží
. Nohopisy vznikajípsanímnohou, pŤi
pisadlo mezi zuby a jazykem. .pri
píšící
"ctsi
v gs1ní'pgtvrzuje.
se zde pravidlo, žepsací
akt"ručnosii
vychází
z stŤedního
systémunervového.

*pJE a,B ,,rq/je^

Literatura:

R. Saudek,Experimentátnigrafologie,Praha,
r9r8.

ď,,-,;;^"-,l,
r;ka,,
c/hril

"oA;

a'c ,tusa,,

Obrazec r l.
Nohopis jedenáctiletého chlapce. (Podle R. Saudka.)

Rozdíl mezi ristopisy a ostatními zprisoby psaní
ieví
se patrně jen ve vlasov1ích tazích vit,.iru, Éteréísou
tÍaslavéa ataktické.PŤíčina
lkvÍ ve fysiologickych pÝea.
pokladech a píšící
se tomu
šidn'ch
"yhÝ\átíÁ,že'ii'tá
čar vzh ru píšetahy vodorovné.
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PÍSMo SLEPCÚ

Ro"eznáváme písmo slepecké,kterfm píšínevidoucí
a umělé písmo slepcri, vznikající u normá]ně vidoucího
pŤi zakrytlch očích.
Ztrati-|í člověk zrak, jeden z nejdriležitějších
činitelri
pŤi v;ikonu psaní, nastává risilovná snaha. pŤizprisobiti
zb,fvajici smysly dané situaci. Slepec pŤedevším
pozbyl
kontroly nad orientací o psací ploše.Náhradou ia oko
;j *.l fixování papíru a pŤedloktíod Ťádky k Ťádce.
Driležitéj. pji slepotě, zda tento stav je trvalr!.,čijen
pŤechodn . Je-li oslepnutí akutní, tváňnost písma se
nápadně změní, nikoliv však ve tvarech, nlrbrž ve
spaciování. Rádky mají směr obloukovf , totiž na pa.
píŤe do 12 cm šíŤestoupají, na ploše d';ojnásobně
širokéod poloviny klesají, kontinuita se zvyšuje, vzdá.
lenost mezi slovy se rozšiŤujea Ťádkovf odstup aspoĎ
z počátkuje velkf.
PŤi oslepnutí pŤechodnémvzniká písmo privodnímu
rukopisu jen podobné,kdežto pŤi trvalé ztráté zraku
vrací se píšícípo nabytí zručnosti k svému rukopisu
dŤívějšímu,
kter se již nikdy potom nemění.
je tomu pŤi psaní
Stejně jako pŤi oslepnutí dočasném
zakrytj,ma očima.
Literatura:

R. Saudek, Experimentální grafologie, Praha, I9z8.
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PÍS]VIoA ZLaČINNosr

Zločinnost je mravně psychickf deťekt, kterf čini
z člověka nepŤítelespolečnosti.Zločinec trpí nedostat.
kem sociálních cit , je popŤenímŤádu, kter si lidská
společnostvybudovala jako ltráz mezi právem a povin.
íostí. Kriminalita je špatně vyvinutf cit pro právo a
povinnost. PŤíčinyzločinnostipodle kriminální psy+o^:
iogie jsou troji: indiuiduálni,t. j. takové,které se t1tkají
jež vznikají pťrsobe.
zločince vflučně samého,kosmické,
ním pŤírody, u sociální,vyvolané prostňedím.Vlastní
pŤíčinazločinnostije však uložena v. mravní a duševní
inaare zločince samého a uvedené tŤi druhy pŤíčin
jsou jen popudy, .na lěž mravně a psychicky vadné
individuum reaguje.
Ježto pŤíčinyasociálníhojednání vyvěrají ze samfch
niternfch hloubek člověka,jsou součástíjeho struktury
a spoluvytváŤejíjeho charakter, proto zanechávají také
svrij obraz v písmu.
Bylo by ovšem hrub1im omylem domnívati se, že se
dá z rukopisu vyčístidiagnosa určitézločinnosti. Nemrižeme ivrditi, že analyse podrobená osoba je z|9čincem toho či onoho druhu. Existují sice jisté znaky
nepoctivosti (podle Saudka deset, z nichž pŤítomnost
čtyr stačík bězpečnémusoudu), avšak uyvo-zovatizávěry o zločineclifch vlastnostech na podkladě rykoppnéÁ možnojen i celéhokomplexuznakť'.Jako v každém
jiném pŤípaáěi zde jest základním požadavkem rispěš.
diagnosiikovati posuzováním celéhoobrazu
''er'o šétŤéní
písma.
'
Deset skupin znakri nepoctivosti podle Saudka je:
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r) Pomalf vfkon psaní pŤi dobrém psacím náŤadí,
pňestožepisatel dosáhl plné zralosti psaní.
z) Celkovf ráz pisma činídojem stylisovanosti a ne.
pŤirozenosti.Arkádovité tvary jsou velmi časté.
3) Všeobecná labilnost písma, což znamená písmo
bez pevnosti a fysiognomie, bez určitého osobitého
v!,razyl bez tlaku, nitkovité spojenía vlnitf směr Íádkrl.
4) Casté dodatečnéopravy tvar písmen.
5) ZaměĎování písmen, někdy celfch skupin písmen
za |itery a skupiny jiné. Užití krycích tahrl.
6) Tečkované písmo, t. j. takové, kde hromadění
teček (tečkyodpočinku) mimo pravopisná pravidla je
nelogické a bezričelné.
7) Pero je častozdviháno od papíru, jednotlivá pís.
mena jsou psána několika tahy.
B) Vynecháváni d ležit1tchčástípísmen.
9) Nápadné zdtraznění začátku.
ro) Písmena o, a' d, 8, q jsou dole na základně
otevŤenaa vyhotovována proto dvěma tahy pohybem
levoběžnfm.
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V tabulce znakri nepoctivosti německého badatele
M. Pulvera nacházíme ještě také ,,zavinutí.., ,,Zv.
drhnutí pera.. a ,,pŤehnanétvary ve vydutí vfšek a
konečně potom v nepravidelném tlaku...
Zjištěním těchto skutečnostív rukopise a jejich indi.
viduálním zhodnocením mťržegrafologie dospěti k bez.
pečnémuzávěru o tom' že rukopis pocházi od čIověka
obdaŤeného kriminálními
ohami. Tím ovšem není
ještě Ťečeno,že dotyčná osoba je zločincem, že zločin
již spáchala nebo se ho v budoucnosti dopustí.Jsou
zde jen disposice,jež jsou buď potlačovány, nebo vnějšími okolnostmi vyvolávány a prakticky uplatůovány
v protiprávních skutcích.

Pozoruhodnéje tvrzení Hanse Jacobyho o zločincích
sexuálních: ,,Sexuální zločinecje naproti tomu k ne.
zákonnému jednání puzen elementárními, více tělesnfmi pocity, které se odvozují od života pudového,
vrili všakjsou vzdáleny. Jestliže pŤi obyčejnémzločinci
m žeme na zák|adě utváŤení charakteru stanoviti, že
je ,,disponován.. Pro odpovídající trestní jednání,
u zločince sexuálního není ještě možnétuto disposici
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OUru".",f.
ZločineckrÍ
rukooismužsLÝ'
(Z knihy : Dr J. Šejnoha,
Šystém.kriminalístického
vzdělání.)
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V policejní praxi pŤicházejíčastodelikty proti mrav.
nosti. PŤíčinoujejich jest silně vyvinutf pud pohlavní,
kter1r podle theorie psychoanalytické (freudismu) je
hlavním pramenem všeho lidského jednání, podle jinfch theorií, i když vliv sexu proti freudismu omezují,
je pohlavní pud tak siln , že dovede všechny ostatní
složky zatlačiti do pozadi. Tento pohlavní hlad _
libido - je často tak intensivní, že je mu podŤízen
veškerenživot jedinctiv, jeho myšleníi jednání, jež se
nevyhfbá ani násilí a dostává se tak do styku se zákonem. Pud je mocnějšíu muže než u ženy,protože má
povahu vfbojné vášně, kdežto žena v tomto ohledu je
pasivní i tehdy, když se láska stává prostitucí.
I když se nedíváme na pohlavní pud jako na složku
dominujíci, n,fbržjako na rovnocenného činitele mezi
ostatními, které vytváŤejílidskéhojedince tělesně, du.
ševněi mravně, musí sejeho vliv nevyhnutelně obrážeti
také v písmu. Jeho grafick/m vfrazem je pŤedevším
tlak. Grafologie považuje tlak nejen za známku silné
vťrle,nfbrž za projev vitality, jejímžsilnějšímstupněm
je hrubost. Tlak je v bec vlrazem pudového života a
libidinÓsním znakem pak zvláště. Náhlé, nerytmické
zesilování tlaku je svědectvím ochrnuté energie a obje.
vuje se v době sexuální krise, v pubertě a klimakteriu.
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Obrazec I4.
(ZkliÍtyl

V PÍSMU

Zločineclď rukopis ženslď'
Dr J. Šejnoha,Systém kriminalistického vzdělání.)

zjistiti... Na jinou skutečnostdodnes n-evyjasněnouP,orikazuje víděnská badatelka Roda Wieser do}az.rrj'c,
žestuleř expresivity osob zločinn1tchneodpovídá nikdy
stupni jejich kriminální nebezpečnosti.
L i t e r a t u r a : G. Meyer-H. Schneickert,-Die wisserschďtlichen Grund.
lasen der Grapholosie. iena. rq4o. M. Puiver, Trieb und Verbrechen in
áe.r Handschrih, zti ii.!lt-. ifzi!, ryg a. R. Saudek, Experimentální. gYfolosie. Praha. lqz8. "Praha.
T' Seinoha-o' Fanta-L. Moravec' Ďyst9m. Krrmtnalisiiclého vzděÍání,
.I. Šejnoha, Kriminální psychologie, Praha,
l93o. R. Wieser, Die Verbrácherhandschrift, Wien, I93o_t933.

fr*h.- /.GLh^L
Obrazec r5.

Písmo se siln/m, pravidelnlm
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Písmo s tlakem náhle zesilovanfm.

Tentfž znak však m že byti prťrvodnímgrafick1tm
zjevem velkého počtu organickfch chorob'
Vedle tlaku objevuje se v písmu silně erotick1ich po.
vah pastosila_ stejnoměrnf tlak normálního pera' kterf
nerozlišuje vlasové ani stínové tahy. Tento Pastosní
duktus čili písmo těstovitéje produktem pasivního po.
žitku na životě pudovém a smyslovém vribec a mriže
b1iti znakem mohutně vyvinuté zá|iby ve smyslovych
slova smyslu.
vjemech v nejušlechtilejším

tuk
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t-,

d?#eAT
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Pastosní rukopis básníka lorda Byrona. (Podle R. Saudka.)

Jin1im symptomem pohlavnosti vedle velikosti písma
je jeho polohajako zjev nepŤím1Í.
Erotické povahy se
vyznačují kolísavou náladou, pramenící z konfliktu
mezi pohlavností a vťrlía nepravidelnf sklon v písmu
je toho grafick1Ímprotějškem.
Abnormální život pohlavní nelze podle badatele
v této otázce H. Jacobyho zjistiti, i když jiní grafolo.

Písmo lady Hamiltonové. (Podle R. Saudka.)

'l

gové považuji na pň. vlevo zahnuté spodní déIky za
projev homosexuality. Podle Jacobyho jsou tyto znaky
v,frazem resignace, která je věrnfm pr vodcem lidí
homosexuelních, v dnešnídobě však daleko méně než
v minulosti, protože současnéstanovisko vriči nim není
_ zvtácené
tak pŤíkréa odsuzující.Jen metatropismus
pohlavních chování, kdy žena zastává rilohu muže a
obráceně _ dají se grafologicky bezpečnězjistiti, neboé
jeho zobrazeni v písmuje jasné bez v1íkladu.
PŤi posuzování rukopisu ať charakterologickém či
soudním jest dťrležité
všímatisi pisatelova stáŤí,neboé
dvě ridobí lidského života, doba dospiváni a pŤechod
(puberta a klimakterium) zanechávají v písmu zŤejmé
stopy. obě tato stadia znamenají revoluci v tělesném,
duševním i mravním životě a začastéskutečnf rozvtat
osobnosti, z něhož se potom tvoŤíjedinec v pravém
slova smyslu. Je pochopitelné, že tato kritická doba
zasahuje také grafickj, vfraz, a to měrou, odpovídající
intensitě prťrběhu pubertálního nebo později klimakteria. Dosud urovnané školácké písmo ztrácí svrij
uhlazenf vzhled a stává se obrazem dokonalédestrukce
rytmické i estetickéhouspoŤádání.Písmo z doby pŤed.
pubertální, z období vlastního dospívání a konečně
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Obrazec r8.

*1 ezb a

Obrazec 17.

L

z ridobí dospělosti téžeosoby pŤedstavují tňi rrizné
rukopisy, které se mají často k sobě jako písma tŤí
rriznfch pisatehi.
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lze charakterisovati nejméně jako nedbal1Í.Doba pubertálního pŤerodu vtiskuje písmu zna'ky qŤím-opatho.
logické. obr. zr , zobtazuje rukopis člověka ji.z .no1o1
vé-ho,kterf si odnášíze svéhopŤevratnéhoridobí kladné
vlastnosti, totíŽvyrovnanost, jasnost a originalitu.
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Rukopis gleté pisatelky z doby pŤed pubertou.
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Tatáž pisatelka zoletá.
R. Saudek, Vědecká grafologie,Praha, r9e5. H.Jacoby,
Literatura:
Handschrift und Sexualitát, Berlin, r93e.

Obrazec zo.
Táž pisatelka v dobč puberty.

Obrázek r9. pŤedstavuje
rukopis dosud podle pra.
vidla závis|! na školnípŤedloze.Originalita se začiná
projevovatjennepatrně.Pismotéže
pisatelkyna obr. zo.
pŤekvapujepŤímonápadnfmi změnami, takžerukopis
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PÍsMo PATHoLoGICKE

gickypŤer1Ívanéapísmena'|""':::,;:**-*.L"#|jfiT:
časté .":]':::.:;
-i,
v PrĎrrru ""
il'ii
Kostl. \;;il;,.'"y,tyt".;í
1lYT:,.é, ,|ámené, doprava

vědy, označuje
,Tento název,..vyRjčenf z lékaŤské
písmo,kterévzniká pod vlivem tělesnfch (oiganickych)
"po.''.t'
nebo duševních(funkcionálněpsychickycir)
uá
zdtavi pisatelově.Ježtopísmo.jéproauttém mozku a
svalovékoordinace
.(souhry) fisiii ruky, i nepatrnf
zásah
porušujícítuto.souhru,nebo duševnípo,.
jimiž je ochrnut, či dokoncenaprostozastaven
ructry,":ěj:i,
veškerenlogickj myšlenkov! životpostiženého,
proje.
.
vují se v rukopiseihned a dtirazně.
poruchy v písmuse t1ikají:
Tyl" p".,.r'ologické
r) koordinace pohybu psacíhb,podmiíujícíhocel.
.
I(ovyobraz pÍsmaa tvary jednotliv/ch liter;
z) estetického
uspoŤádání;
souŤadnosti
myšlenkové.
3)
Yliult organickjchparuch.
poruchy pťrsobící
změnu v písmu mají svou
-Télesné
pňíčinuv rriznych och.rnutíchsvalovfch, která v-znikají
buď.poraněním, p sobením chladu, těIisnou navori,
alkoholem, zvláště jeho chronickfm požívánímt tozčilením nebo stáŤím. Graficky sé tyto vlivy ukazují
v prvé Ťadě porušenímcelkové ripravy písma, v nedč.
držovan1ichŤádcích,které vybíhají s tiněani základny
směrem dolri i nahoru. Tvaryjediotlivfch písmenjsoí
zkreslovány, takže vznikají němotornéj nevzhled"i titejy
zlomen1i1ni tahy buď nedotahovan1imi nebo
'se
pňetahovanfmi. Psací rychlost je malá, tlak nesteinf,
rytmus nepravidelnf a pňerušovanf, spojování rielo-
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mechanickjch
Písmo zdravétio pisatele pod vlivem

pŤekážek.
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stavu'
Rukopis téhožpisatele za normálního
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tvar , jež js9u následkem porušenékoordinace pohybu
psacíh.o,nlbrž zasahují také hluboko do logiikého a
citového ž1iylola
postiŽenéhoa zprisobují napios t,f rozvrat a rozklad psychické osobnosti. Poruchyie objevují
vedle písma také v obsahu psaného.
K těmto pŤípadťrmzejména náIeží:
l) kverulantstvíneboli sudičství:
,)
.
t rrizné toxikomanie (alkohol, kokain, hašiš,ni.
kotin);
3) stavy maniakální a depresivní;
4) schizofrenie;
5) hysterie;
6) epilepsie a pod.
. Některé tyto stavy charakterisují se v písmu také
kvantitativně. Postižen uživá písma jako vyrazového
prostŤedkubuď velmi spoŤe,nebo trpi psavoití.
PÍesnéhranice mezi poruchami organickymi a funk.
cionálně-psychick)tmi není. Defekty 1ělesné i nervové
mohou miti za následek právě tak poruchy v životě
duševnímjako nemoci funkcionálněpsychické. Vedle
již zminěn1ich grafickfch projevri v teikovém obraze
písma a v utváŤeníjednotliv1ich liter zobrazuji se tyto
vady v abnormální ripravě, buď velmi zanedbáné nébo
nápadně pečlivé,jmenovitě pak nelogick/m podtrháv.áním slov a celych vět, pŤehnu.'o.' ždob.,o,ií, vyne.
cháváním slabik a slov, čizase nesmysln1imopakává.'ím
slov. nebo celych částívětnjch, beádťríodn}m hromaděním teček a vykÍičníkťrá uživánim nct<btika sYstém psaní (latinky, kurentu, azbuky, písma tiskalího
a p.).
Kromě hromadně uvedenfch znak vyznačují se
zvlášťjednotlivé choroby takto:

5o

- poruchy v celkovém uspoŤádání,časté
Kuerulantstaí
neod vodněné vykŤičníkya podtrhávání.
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Obmzec 24.
PÍsmokverulantovo.

tahy, odpo.
(ajíkauost_ jemnf tremor a pŤerušované
vídajícítrhané plynulosti Ťeči.
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Obrazec :5.
Pisatel trpí zajíkavostí.g(Zvětšeno.)

tahy, jimiž ry pí9m9-191o.
Koktauost_ pŤerušované
gicky rozpadivá, zktacování liter na konci Ťádkri a
j;iich zhu3ťování.
U inteligentníchpisatelrije písmo
iti'li.o.r,u''3s nejistj.,,asaiením a typick/mi pŤerywy.
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Obrazec 26.
Rukopis silně koktajícího pisatele. (Podle R. N'Í.NÍayera.)

Obrazec 28.
Rukopis paralytikriv. (Podle R. M. Mayera')

H1,sterie- nitkovité tahy charakterisující neurčitost,
jež je obrazem labilní povahy podléhajícíměnlivosti
také v písmu. PŤi identifikaci těchto pŤípad je nutno
postupovati velmi opatrně.

b\

\'.\F-

GE
Obrazec zg.
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a Korbsche.)
Paralysa ve vysokém stupni. (Podle Fuhrmanna
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Obrazec 27.
Rukopis hysterikriv. (Podle R. Saudka.)

Progresiuníllaraltsa _ v pozdějším stadiu stává se
písmo nečiteln1im.
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tlak oslabenf,
_ písmoj9 malé a
Stau1depresiani
'těsné,
Ťádkykleiají; rnelancholik píšemálo.
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Obrazec 3o.
Rukopis depresního stavu.

Stau2maniakáln{'_ maniak píševelmi mnoho, písmo
je ukvapené a bohatě zdobené,veliké a silně zďttazřované.

levoběžnépísmo s nitko-
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Obrazec ar.
Rukopis maniak v.
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Schizofrenic_ zmatenost obsahová abizarní ilustrace,
zejménav katatonickém stavu.
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Obrazec a3.
(Podle R' M' Mayera')
Rukopis pisatelky-morfinistky.
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Berlin, rgtB.
Literatura: E. Bleuler,Lehrbuch-der-Psychiatrie,Leipzig,. t 937.
r'l."r"r''-""" - É. ro'u'"h, iehrblch d*er- Esychiatrie,R.N{'
M'Mayer, Die gerichtliche
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Obrazec az.
Rukopis scbizofrenickéhokatatonika. (Podle Fuhrmanna a Korbsche.)
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PO DPI S

Identifikace podpisu patŤímezi nejtězší koly soudní
expertise.
PŤestože podpis je nejvlastnějšímprojevem osobitosti
pisatelovy, jakymsi nejstručnějšímgrafick1im vyjádŤe.
ním ,,já,,, bfvá velmi častozjednodušovánaž do ne.
čitelnosti nebo zkracován v pouhou signatu. Podpis
mívá zpravidla celou vfvojovou linii, začínajícív ša.
mém mládí, pŤi čemžzde do značnémíry prisobí na.
podobivost. Driležitá je skutečnost,že podpis a vlastní
rukopis není častojedno a totéžpísmo, a proto po
stránce srovnávací k podpisu patŤí zase jen podpis.
Časté zkratky podpisii uyt"r"ii jakékoliv .,o.*ák,í
šetŤení
a vyžadují tím většíchznalostí fysiologie a psy.
chologie písma.
Padělání podpisu děje se obyčejnědvojím zprisobem,
buď napodobováním podpisu ciziho, nebo změnou
podpisu vlastního.
Nejlepšíochranou proti falšováníje složit a osobitf
podpis, opatŤen eventuelně parafou.
. ..Literatura: J. Šejnoha-o' Fanta.L. Moravec, Systémkriminalistic.
kéhovzdělání, Praha.
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O ANONYMECH

(l

I

Anonymové jsou individua s dlouhou tradicí, neboť
začítaji v době, kdy se člověk naučil psát. objevují se
kdykoliv, jsou věčněstejní,jen motto jejich činnostije
časové,neboése Ťídícharakterem doby a jeji tiži.
Anonymové jsou dvojího druhu: Jedni, ňekněme,
s tendencí ušlechtilou, druzí s rimysly asociálními.
Dělidlem je zde pohnutka, z niž k jejich anonymní
činnosti docházi. První skupina udává, či šetrnějiňeče.
no' oznamuje, upozorĎujejaksi ve snaze pomoci dobré
věci a nemá dostatek odvahy učiniti svésdělenípŤímo
a veŤejně, druhá skupina zahrnuje v sobě individua
udávající z nízklch pohnutek, pr1ištícíchz hluboké
mravní zvrhlosti. První jsou lidé někdy s vysok1im
mravním vědomím, druzí jsou zločinci. Tato skupina,
Ťadícíse čestněmezi ostatníjevy asociální,je morálním
zatižením společnosti, a proto je nutno znáti je, aby
mohli b ti potíráni.
Jednají nepŤímoa skrytě a jejich p sobeníjsou zá.
keŤnérány, proti nimž není obrany. Anonymním pisa.
telem je osoba mravně závaďná, velmi často duševně
chylná, pocházejicí z Ťad hysterikri a paranoik .
NěkteŤí z nich organisují svou činnost v d myslné
systémys bohat1im vybavením technick1im.
Pro laika je jistě pŤekvapujíci,že většinatěchto ano.
nymních pisatelťrjsou ženy. Psychologie má ovšempro
tuto skutečnostvysvětlení o odlišném založení ženy,
tělesnémi duševním.Fysicky je žena slabšínež mlž,
a proto své rány zasazuje nepňímo, riskokem a tajně,
duševněpak podléhá subjektivním dojmrim a psychic.

II

kfm. vfkyv m mnohem více než stŤízlivější
a objektiv.
-tidobí,
nějšímuž. Zena má na pŤíklad svá biologická
v nichžjejíjednání postrádá hlubšíchmravních zábran.
ztrácí smysl pro právo a má méně schopnostípro vní.
mání všeho,co pochází z vysok ch mravních a duchovních poloh . Zije více instinktivně, pudově a její krimi.
nalita má tak často své pŤíčinyv těchto matcšsk1ich
odkazech pŤírody. Rozumí se ovšem, že se zde míní
prtlmě.r, neboť i mezi ženamijsou mnohé,jež dostihují
nebo dokonce pŤedčímuže.
Zkušenosti také poučují,že ne|ze tvrditi, že by ano.
|Y1ové pocházeli z jedné určité společenskévrstvy.
Ačkoliv obyčejně obsah a forma anonymních písem.
ností budí zdání nízkého pťrvodu, praxe ukazuje, že
asociálními pisateli bfvaj í takélidévzdělaní. Statisticky
se-všakmtižeme pŤesvědčitio tom, že tento zločin bují
zejménave spodině lidskéspolečnostia potéve vrstvách
stŤedních.
PŤíčinatkví asi v sociálním postavení. HospodáŤské
vfhody na jedné straně a sociální a tím i často duchovní bída, zaviněná čímkoliv,na straně opačnéjsou
hlavními strťrjcitohoto zla. Dopouští.li se těchto zloči.
nri člověk zámožnlr,je to jenom svědectvím,že hmotné
bohatství bez mravních pňedpoklad nejen že není zárukou sociální pospolitosti a vyššíchlidskfch hodnot
nlb
naopak svodidlem s cest vyšlapanfch společen.
skfm Ťádem.
obsahově se Íídí anonymní spisování dobou a její
sociální, hospodáŤskoua politickou povahou. opatŤení
tohoto rázu nutí člověka k nezbytnfm činrim, které
bljvaji pak na jedné straně porušovány' na straně druhé
dávají pŤíležitostk falešnémuobviĎování. Jin m druhem anonymri jsou pisatelépťrsobící
soukromně, kteŤí
jsou více nepŤíjemnínež nebezpeční.Napadají nebo

pomlouvaji ze zlomyslnosti, žárlivosti či závisti a jejich
dopisy blvaji plny oplzlostí. Charakteristick1ímznakem
anonymu je pŤedstíráni,že byl napsán cizincem, jak
chce pŤesvědčitišpatně uživan! jazyk. TéměŤjednotně
udávají tyto písemnosti'že p vodce ví daleko více, než
udává a vyhrožuje pokračováním nebo zakročenímna
vyššíchmístech, zristane.li jeho skutek bez ričinku.
Poznávacim rysem falešnfch obvinění b1ívá obsa.
hová neurčitost. Pisatel udává, aniž se mu dostává
konkretních skutečností,t. j. místa,času,počtu a někdy
i osob. Jindy zase pŤesnfmi daty, která jsou vymyšlena,
chce budit zdáni opravdovosti.
Anonymní písemnosti jsou buď bez podpisu nebo
bfvají podepsány fingovanfm či vyptijčenfm jménem,
značkounebo zkratkou, jejichž společnfm cílemje skrft
pisatele. Vedle změny jména používá pisatel k svému
maskováníještějinfch cest a tento fakt určujejednotnf
ráz všemu tomuto psaní.
Sloh anonymního udání závisi do jisté míry na pisatelově kulturní vfši' Bezpečnfm znakem tato okolnost
všaknení, neboézastíracírimysl svádí anonyma k tomu,
aby od sebe pozornost odvrátil. Užívá zpravidla nižší
rirovně, dovoluje.li mu tak jeho inteligenční poloha
vťrbecčiniti. Lidé primitivní zristávají obsahově i for.
málně věrni svérirovni. Jen pisatelévyspělejšípŤedstí.
rají častonaprostou zaostalost a jmenovitě v pravopise
jdou pod všíkritiku. Adresy bfvají trojího druhu. Buď
jsou napsány naProsto pÍesně, nebo prozruzují nezna.
lost správného znění jména adresátova, či jeví zase
tendenci nejapně a pŤímonápadně adresu skreslovati.
Kapitolou pro sebe je písmo těchto pisatel . Řídí se
pŤirozeně kulturní vyspělostí svého privodce, ale také
jeho rafinovaností.Tyto rukopisy bfvají buď pŤirozené
nebo umělé. PŤirozenépísmo má svrij osobitf ráz, vy-
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p|Ývá spontánně z pisadla pňiměŤenourychlostí a vol.
již pravideln1im či nepravideln1im rytmem.
!Ým, .1ť
již
patrno z celkovéhojeho obrazu, rihl.' sklon..,
Je to
ripravy okrajri, plynulostí tahri a Ťádkovou lineálností.
Naproti tgmu písmo umčIé,skreslované,je psáno buď
literami tiskacími nebo h lkov1Ími, nebo obyeejn1im
běžn1impísmem, avšak znásilĎovanrim. Tato.skieslo.
vací tendence má své vnitŤní, psycÍrologicképŤíčiny.
Je.zpravidla opakem originálu. Pise-ti totiz pisaiel nor.
málně oísmem ma|,fm, anonym je psán liierami velje-li p vodně rihel písmď oštr1i,anonym má
}ÝPi'
kolm1i.nebo tupf a obráceně. Písmo b1ivá dále n'ápadně
vyzdobováno nevkusnfmi kudrlinkami a zákruty, nebo
zase
"jednodušováno, privodní rychlé tempo valně
zpomaleno, aby se pisatel mohl soustňeditijen na qikon
psa.ní.Tím' je v samych základech porušena pravá
podstata rukopisu, kter1i se tak stává neživotn1im,toporn1i.m,'zbaven osobitého v,ftazu a na první-pohled
i pro laika mluví jasnou Ťečínepoctiv ch rimyslu.
j.e však vnější stránka téchto písem.
. - T9
Jdeme.li
hlouběji,. posuzujíce rukopisy grafologicky, áojdeme
k pozoruhodnym a pro kriminální psycr'ologii dtrtezi.
tj,m závěrťrm.Všechny tyto rukopisy' aéjejich p vodci
jsou lidé primitivní či vyspělejší,mají trválou a jistou
nepoctivosti. Jsou v tom směru na jedno kopyto.
p.ečej.
Nezáleží na grafické dovednosti, zločinečvystupuje ve
fraku stejně jako v kazajce. Rukopisy tohoto typď3'o.'
věrn1im obÍazem svfch producentti a dokladem
.je3icrr
kriminality. Nelze se v$ak domnívati, že by rukopis
ukazoval na určitou zločinnost (podvodník, zlod.cj,
vrah atd.) . Zobrazuje pouze asociální uloful, disposičé
k nepoctivémujednání, eventuelně zločinu. toto j;ste
duševníspolečenstvídostává svťrjgrafick! v raz i po.
Anonymní pisatelé píší-částopodobn1im pís.
dobností'.

rl"

mem. Stejné duševní založenía společnézájmy prisobí
tak mocně na písmo, že někdy jen stěžílze rozeznati
jmenovitě jde-li o rukopis strojen .
pravou skutečnost,
Jiná dťrležitáokolnost' která ztěžt|e pátrání, je uliu
školnípÍedloh2.Individuálnost rukopisu se posuzuje podle odklonu od písma, kterému se učíve škole. Silnf
jedinec tvoňísi vlastní svérázn,frukopis, kdežto člověk
vnitŤně slab nebo málo vzdělany podléhá školnímu
vzoru. Píšítak, jak je škola naučila. Podobně tomu tak
je u pisatelri, kteŤípodléhajívlivu svéhopovolání, na
prinaa učitelénebo absolventi obchodních škol. Iden.
tifikovati tyto rukopisy je mnohem nesnadnější než
lidí svéráznych, charakterově silně 'odlišnfch.
písmo
Zv|áštníkapitolu v tomto ohledu tvoŤílidé duševně
richylní, najmě hysterici. Hysterie je podle novych vědecklch názofit vada charakteru, pŤi níž osoba posti.
žená trpí vnitŤní nejistotou a nestálostí. Tato schopnost, krátce Ťečeno,měniti svťrjcharakter, prakticky
znamená kolísánív písemnémv' tazu. Ríká se o těchto
lidech, že píší jak kdo chce. PŤi identifikaci těchto
pňípadrije pak nezbytně nutné opírati se pokud možno
o nejširšísrovnávací materiál. Autor ve své praxi
potkal individuum, které mělo sedm druhri na pŤ.
|ítery a.
PÍi pátrání po anonymovi, je-li moŽna domovní pro.
hlídka, mťrže znalec písma prokázati velmi platné
služby na místěčinu a usvědčitipachatele cestoujedno.
dušší,nežje vlastní práce grafologická.

První podmínkou rispěšného
písmoznaleckého
šetŤení
je vhodnf srovnávací materiál. Pňi opatŤování těchto
písemnostíjest pŤedevšímnutno míti na zŤeteli, k ja.
kému ričelu zkouška písma nebo zajišťováníjiž hotovfch dokladri má tedy sloužiti a jaké povahy sám
pŤedmětjest.
Vědecká grafologie ptokázala, že písemnf projev
koreluje s osobnostípíšícího,to jest, že rukopis je vÝ.
tazem psychické i fysické skladby pisatelovy. Podle
toho znalecké posouzení písma vyŽaduje zkoumání
pŤedevšímfysiologickfch pŤíčino vzniku písma, nezapomínajícpňitom na okolnosti mechanické,jakfmi jsou
psací materiál, poloha, podložka atd.
Tím se pŤirozeně mění i nároky, kladené na srovná.
vací materiál.
Jako všude, tak i zde názory odborníkri se poněkud
r zní. Zdirazněrtí psychologické stránky rukopisu zna.
mená pro zkoušku písma a srovnávací materiál v bec
rikol velmi složit1t.
Aby písemnf materiál vyhovoval těmto požadavk m
psychologického nazirání písma, musí se jeho opatŤo.
vání díti pod t1ímžzotnlm hlem psychologické ana.
lysy, s nímž se na rukopis dívá dnešní grafologie.
Z toho vyplfvá, že zkouška písma se koná za t!,chž
nebo aspoř velmi podobnfch okolností psychick1tch
i mechanickfch, za nichž vznikal sporn originál.
DŤíve, než pŤikročímek samému vykonu, musíme
zhodnotit spornf rukopis v základních rysech a stano.
viti, zda jde o písmo pŤirozenéči umělé, je.li písmo

rychlé či pomalé, všimnouti si rihlu sklonu a velikosti
liter, linkovaného či nelinkovaného papíru a j.eho.ja.
kosti, zda rukopis vznikal pod vlivem rozčilení či
v klidné pohodě duševnía konečnějak1imi prostŤedky
psacími byl vyhotoven,'zda P!r9m oby99jnÝry, ostrÝm
8i tupym,.plnicím, tužkou a jakou, či jinfmi pisadly.
Nutno ješt.téžzjistiti po|ohy pera podle směru silnfch
čar, toíižzda pisatel užil tlaku normálního nebo po.
stránního. Poloha písmajest závislá pak na dvou čiTi.
telích, z nichž první je násilná změna hlu ostrého
v kolmf nebo tupf a obráceně, druhf, jednodušší,zá|eži
v *e.Í'u''ickém otočenípapíru, pŤi čemžpísmo po.
držuie pŤirozeněiširáz nežv pŤípaděprvém.
oiá"kou dosuá spornou zlistává, zda se pÍi zkoušce
píšícído
písma, která se muií díti diktátem, pŤi č.emž
diktovat
se
má
nahlédnouti,
nesmí
textu
'po.''ého
jin17
text
nějakf
či
pjsma,
pri.o obsah pŤedmětného
charakteaspoĎ
neutrální, v íě.z by se vyskytovaiy
ristickéw!,razyspornéhodokladu. Platnost obou názorri
íe asi stefná a ,á|ežijen na tom, kdy kterého zptisolr1
jaká
Jsču pŤipady, kde zkoušenec nesmí tujiti,
"ziti.sk-utkov.ápodstata zkoušky, aby neztratil duševní
iest
iovnováhu ; 3i.'1r.r'okolností naopak dilitování vlast.
ního obsahu"usporného dokladu mriže vyšetŤovánípňi.
vésti k rispěšnémukonci. Pisatel vinník nesnese'n1i1Í
ritok, jeh.o nervovf systém podléhá v rozhodujícím
okamžiku a zkouška končípňiznáním.
VídeĎsk1í psychografolog Raťael Scherman, jehož
geniální riipěthy věda zatím musela pŤenechati'l.tu;
zajimavé
lsychickfm
,rispesné dohadrim, učinil v tomto směru
systém
tento
pŤímo
Doporučuje
pokusy.
a
jeho,písmo
ví,^proč
neskiytéhovyslechu, kdy podezŤelf
zastáncem i tak zvaného píje zkoušeno.Schermann je
-normálním
"semnéhovjslechu. Pňi
slyšenídá se sice
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ZKOUSKA PÍSMA
A SRovNÁvACÍ M A T E R I Á L

na/
obv
děd
pečr
sysťé
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téhož
papíru,

t.

"

iakosti, formátu, jako jsou archy, dopisy, obálky, lístky,
ielegramy, poukázky, šeky atd., odpovídající druhu
inkrimovanému. Je-li sporné písmo na nelinkovaném
papiŤe,zkouška musí bft provedena rovněž na nelin.
kovaném papíňe, má-li originál linky, píšezkoušenec
na ploše linkované.
Jest použíti téhožpsacího materiálu jako na sporné
listině (tužky, inkoustu, barevné tužky, pera špičatého,
tupéhonebo plnicího,papíru hladkéhoči drsnéhoatd.).
Je-li sporn1í rukopis rychlf nebo poma|!, |ežatj či
stojatf, má obviněn provésti zkoušku vedle normál.
ního svéhozptisobu psaní téžv manj,Ťespornéhoorigi.
nálu. K jednotlivym zkouškám jest pŤipojiti pŤíslušnou
poznámku (rychle, pomalu, sedě, stoje, na stěně atd.).
Pokouší.li se píšícírukopis tendenčně skreslovati,
musí psát pokud možno rychle a dlouho.
Zkouška se provede v témžsystému(latinka, kurent,
kombinace obou, tiskací písmo)jako rukopis spornf.
Zkouška má obsahovati celf text nebo delšíodstavec ze začátku a konce inkrimované listiny, zvláště pak
v,frazy, v nichž jsou pravopisné chyby.
Jde.li o krátké texty nebo podpisy, jest zkouškuopakovati několikrát (podpis aspoĎ desetkrát).Doporučuje
se v podobn1ich pňípadech diktovati delšítext' v němž
by se vyskytovala charakteristická písmena nebo slova.
Zkouška se má dít jen diktátem. Nahlédnutí do sporného originálu není pisateli dovoleno; diktování je
plynulé, slova nesmí b)'t slabikována, slova cizí se
diktují podle vyslovnosti.
písmo (tiskací
Jestliže píšícíprohlašuje, že pŤíslušné
nebo cizí abecedu) neovládá, provede zkoušku podle
pŤedlohy,novin, nebo knihy s pŤíslušnfmtypem písma.
Popírá.li obviněny svou zručnostv psaní,jest nutno
opatŤitijeho rukopis z doby školní.
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MimoŤádné okolnosti pŤi zkoušce, na pň. rozčilení
pisatelovo, špatnéosvětlení, tepelné poměry (zvláště
upozorní-li vyšetÍovanfsám), jakost psacíhomateriálu,
jest nutno zaznamerrati v protokole.
Vyžaduje-li situace, jest provésti domovní prohlídku
a zajistiti psací potŤeby,jako inkousty, pera' tužky,
papíry, pijáky, odhozenépapíry v koši nebo v kamnech
a pod.
Zkušenosti lkáza|y, žejest nezbytnéopatŤiti písemnf
materiál nikoliv jen z doby činu, nj,brž takéz období
pŤed činem a po něm, jmenovitě jde-li o dospívající
m|ádež, prožívající pubertální vyvoj, nebo běží-li
o osobu ženskouv letech klimakteria.
A. S. osborn radí v pŤípadě,že píšícísvé písmo
maskuje, odvésti jeho pozornost vhodn1im zprisobem
od tétosnahy.
Všeobecná kriminální rjstŤecinav Praze používá pŤi
poŤizovánípísemnézkoušky,jcle-li o neutrální zkušební
materiál, tohoto textu českého:
,,Jak sděluje ,,Rozhled.., byl dne z5. VIII. zatčen
Antonín Ivan Gruber' 3I. xII. tB7B narozenf, bytem
v Bubenči 6o5/II., jenž spáchal v Praze 45 drobn1ich
krádeži. Zprisobená škoda činí z6oz Kčs 43 hal. Největšípočet krádeží provedl ve Vršovicích, Libni, na
Smíchově,Horním a Dolním Novém Městě. Manželka
jeho Emilie Františka Xav., tozená Táborská, 7. Y.
lB97 v Clrotech u Sedlce natozená, byla také zatčena.
TJ zatčen,fchbylo zabaveno množstvíodcizen/ch věcí.
oba čin doznávají...
Pro zkouškyněmeckéjest určentento text:
,,Am 15. Dezember rg24 gegen I Uhr abend,
wurde beim Úberqueren der Bahnstrecke zwischen
Bischofswerda und Arnsdorf das Auto des Fabriksbesitzers Richard Emil Max Winkler aus Zwikau von

il

il

einem aus Gorlitz kommenden Schnellzugě erfaBt und
etwa 25-30 Meter fortgeschleift. Von den fnsassen
erlitt insbesondere der Schwager der Chauffers, der
Monteur Julius Theodor Paul Voktmann, geboren am
27. VI. rgoz in Chemnitz, ernste Verletzungen am
Kopfe, an Hánden und Ftissen. Der im Zuge befind.
liche, aus dem Kámpfen bei Ypern bekannte Arzt
Dr Oswald Xaver Tomas aus Leipzig, ordnete nach
Anlegung des Notverbandes die Uberfiihrung des Verletzten nach dem Krankenhause Radsberg an. Die
tibrigen Insassen kamen mit geringen Quetschungen
davon. Der Sachschaden an dem Auto ist bedeutend
und betrágt annáhrend z8oo M...
Je samozŤejmé, že všechny okolnosti, za nichž
zkouška probíhala, budou zaznamenány v protokole.
Pro policejní tičely se jistě velmi dobŤe osvědčují
sbírfulrukopistit. zv. asociálních živlťra vribec lidí, kteŤí
buď spáchali nebo mají sklon spáchati podvod nebo
zločin cestou písemnou. Zajištěnérukopisy se odborně
registrují podle určit ch typickfch znakri grafologicky
zjištěnfch, takžeužitíjejich v praxi je pak jednoduché
a nepopíratelně i v1Íhodné.
Literatura:
R. M. Mayer, Die gerichtliche Schriftuntersuchung,
Berlin-Wien. rora. A. S. Osborn-H. Schneickert. Der technische Nachweis von ScÉrifiťajschungen,Halle, rgzr. J. Šejnoha-o. Fanta.L. Mora.
vec, Systém kriminalistického vzdělání, Praha.
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ASocIAČNÍuBTHoDA UsvEDČovecl

Úvodem k této kapitole mťržebyti povídka Karla
Čapka ,,Experiment profesora Rbusie.. ze sbírky
,,Povídky z jedné kapsy... Slavnf profesor pŤedvádí
zajímav! pokus usvědčeníz vraždy tim, žejsa obeznámen se skutkovou podstatou činu, vyvolá Ťadu pŤed.
stav v mysli vyšetŤovancově,jimiž se pachatel usvěd.
čuje. Podezftanéosobě jmenuje stupnici popudti, které
se sdružují s pŤedstavami získanymi častí na činu
a z odpovědí vyšetŤovanéosoby konstruuje dějovou
podstatu činu.Je to tak zvaná asociačnímethoda Maxe
Wertheimera a J. Kleina o skutkové diagnostice, za|o.
žená na asociačníchzákonech o vybavování pŤedstav.
Dojmy, kteréprošly nervovfmi drahami, zanechávaji
v našímysli stopy, jejichž určitost, pevnost a trvalost
je závis|á na kvalitě a kvantitě dojmťr.Nově vybaven!
dojem nazlváme pŤedstavou.Vybavování pŤedstavse
děje podle zákontl o sdružováníčili asociačníchna zá.
kladě l ) současnosti,kdy se dojmy vybavují současně,
jak do našímysli vcházely, z) posobnosti čili jak po
sobě následovaly a 3) podobnosti' kdy jsou vybavovány
pŤedstavoupodobnou.
Schopnost woŤení pŤedstavje individuální a zá|eži
na duš&ní mohutno,ťi tuzdeh 5.di''.e. Člověk mladší
a vzdělanÝ ^á větší asociačníschopnosti než osoba
starší a na niŽším stupni inteligence. Také pohlaví
rozhoduje, neboéženyvybavují svédojmy snadněji než
muži.
Co je tedy uloženo v našem vědomí, aéjasné či po.
tlačené,probouzí se oživenímp vodního dojmu a usi.
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Rozhodujícíje ovšempozornost'
luie o svéuskutečnění.
se dojmy v mysli ukládaly..
;í"k;
-Asociačni
více méně teoreticky
metod.',,..ží'uu,,o.,
grafologii na usvěd.
v kriminalistice,"ffi..1,J::.T "
pisateleanonymníhoooptsu.
čení
Král.
""v
;iJ;É.,,e* áápi.. uylo datum ,,v.Hradci
celéhodopisu.vy.
''.'ť"u;;^'fi;;;. rá p'o"ioumání
písma s podezŤelouosobou.
il;'l;;;.Jizkousku
bvlo pozoruhodné
Zelménadatum. pri'i"s'i"u chyboi

u briHaduljsem'*":;-,tu,,áui'ru,p'y.r.otogicfjrr9
riňedn.r.rj** ihnedwsétŤuiícímu
;.ík"".á.1i;žítost.
udělá pŤi
b;*g.poaou"Ě
níkovi,že pi,u..i.-:.iiliproel
Po8ítaljsem se silnym
zkoušcev datu .í'vu".
hnutÍm;iil.;i"i'm pŤipsaníďopisu.takového
vnitŤním
na pŤe.
soustŤeďuje
;il;;;k..'", r.ay''..lisícivyjimečně
pisatelka
Chyba, kterése.
dem pŤiprul,o'u.,"y',uyt.o"1"
wznačilanejprve
i'á".š. á"p"š.ir",,z,, iáani mÉsíce
zane.
á"pŇa slovem...května..,
a chybně,il
číslicí
pňi
vypjaté
chala v její mysli pallnou stopu.Doiem
Bylo
pozornostiuyr aá,ti .it,,y,.u!v.'. *ohl.vyb.aviti.pro.
stáie dá3myz originálního
fi;Ť;;i;;"ť"';íj.;
také
vedení,aby se ;;áil u,á.iu.."pŤedstav-vybavilo
anonymu
obsah
pÝ.p'a"i. Daljsem dilitovati
vÝ.
"*'"É"e
pŤedem...e.'o.,lv.r'í.,:'l a dostavilse očekávanÝ
sledek.
a v datu
Pisatelka na označenémmístě zakolísala
se objevila chYba.

- il,va,
il^ť,-b.L,t$'t"ilk\{t
[t.
Obrazec a4.
Spornédatum.
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Obrazec a5.
Zkouška písma.

. . Pňepsáníneníovšemtotožnés oním v originále, neboé

ričast.-"9!ujinych neznám!,ch
činitelrií'az. ÁJ"iii

asociace pŤedstav,ale stopa ve
:.|'Y1:l,".dle'podmínek'
v n3še1 pÍípaděbyla do té míry živá, žě zp .
:::.?1]
sobila asp.ol nejistotu na určenémmístěa byla pŤíčinou
chyby, o jejiž indicielní hodnotě není pochybyi
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.TYPovÁNÍ poolE RUKoPISU'

Typologie neboli tŤíděnílidí podlejejich tělesnlch a
duševních vlastností uplatřuje se také v grafologii,
která hledá souvislosti mezi tělesnou konstitucí nebo
duševnístrukturou a písmem.
Typologick1ích soustavje několik, nejznámějšía nejje všaktŤíděníKretschmerovo. Dělí lidi podle
užívanější
znakri tělesnjch na typ p1,knickj,asthenickj(leptosomní),
atletickj a d2splastickj,pod|e za|oženi duševního na skupínu cykloth1mní
a schi4th2mnLTě|esná odlišnost, míní.
me-li čistétypy, je na první pohled patrná. P2knici
jsou lidé zava|iti se sklonem k tloustnutí, dobŤe modeIované hlavy, brada pŤecházív krk lalokem, tváŤ je
kulatá a t žová, častápleš,ridy mají bez svalri, oblé,
mohutnou hruď a ještě mohutnějšíbňicho. Pyknik je
zjev blahobytného človčkase sklonem k požitkáŤství.
Tento typick1i vzhled dostávají pyknici v letech stŤed.
ních, kolem tŤicítky.Pravym opakem jsou lidé asthe.
ničtí.Jsou vyššípostavy, hubení, zpravidla dopŤedu
sch1ilení,vpadl1ich prsou' rizk1ich ramen' lidé bez tuku
a svalri, tenk1ichkončetin,tváňe hubenéa bledés pta.
čím profilem. Typ atlelickj, jak již název udává' jsou
lidé silné kostry s mohutně vyvinut1im svalstvem, širo.
kfmi rameny a silnfm hrudníkem. Pleé blvá vadná,
hlava mohutná. Konečně typ d1splastickjse vyznačuje
deformacíjednotlivfch částítěla nebo jejich špatnou
vfrazností' na pŤ. mužskfmi tvary u žen a ženskfmi
u muž , nápadn m vzrťrstematd.
Tyto tělesné typy lze podle Kretschmera uvést ve
dvě skupiny podle jejich temperamentu a charakteru.
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Je to typ c1kloth2mnt,jemuž odpovídá konstituce pyk.
nická, a typ schipth1mní s tělesnfm protějškem asthe.
nicko-atletickfm.
Temperamentemjsou lidé cyklothymní dobrosrdeční,
družní, laskaví a pŤirození.Jejich nálada kolísá mezi
veselím a smutkem. Kretschmer mezi nimi rozlišuje
několik skupin. Jsou to: veselí žvanilové,klidní humo.
risté, tiší,velmi citově za|ožení,pohodlní bonvivanti
a čipernípraktikové. Pyknici jsou lidé s kladn m poměrem k životu, povahy kompromisu. Rekrutují se
z nich zejména zdatni obchodníci a žurnalisté.
je charakterisována velkfm koSkupina schigt|rymní
lísáním náladovym jedním směrem, mezi dráždivostí
a tupostí. Schizothymikové jsou pro svéokolí záhadní.
Byvají pŤecitlivělía chladní, vášnivě milují a nenávidí.
Neznají v ničem stŤednícestu. Kretschmer je Ťadído
tŤíkategorií:
t) Nedružnf, tichf, zdrže|iwf, vážn!,, podivínskf.
z) ostfchavf, plachf, jemnocitn , citlivf, nervosní,
rozči|en , pŤítel pňírody a knih. 3) Povolnf, dobro.
myslnf, hodnf, lhostejnf, tupli a hloupf. Schizothymikové jsou lidé stál1ích vnitňních konfliktti. Byvají
korektní i ve své mluvě a jsou tím ve svém okolí nápadní. Dávají lidské společnostiestéty,idealisty, ego.
isty, despoty, chladné počtáŤenebo suché patrony.
Tyto konstituční typy' onemocní.li duševní choro.
bou, projevují se rovněž specificky. Cyklothymikové
mají pŤevážněsklon k t. zv. cirkulárním psychosám,
totiž stŤídánímelancholie a manie, kdežto schizothy.
mikové pcdléhajívětšinou schizofrenii.
Typolcgické tŤídění postihuje zatim jen pohlaví
mužské,protožečastéa silnézměny v životěženy kla.
sifikaci ztěžuji. FŤesto však i tak rozdělila Mathesova
typologie ženy do dvou skupin, na typ pyknickf a in.
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tresexuální, které v podstatě odpovídají mužskfm ty.
p
- m pyknickému a asthenickému.
Mluvíme.li o typech, míníme tím typ ideálně čistj,
theoretick . Ve skutečnosti existují však typy více či
méně smíšenéa určujeme
-či jejich charakter podle pŤeoněch vlastností. Typ d1splas|
važ,,ljícivětšiny těch
tickj-je typ skreslenf, svého druhu abnormální, jehož
deformace tělesná má i svrij vlraz duševní.
Tělesně duševní struktura obráži se také v písmu.
tlak, jako projev afektivně volní stránky,
Tak pŤedevším
doziává u pyknikri maiimálního rozdílu. Kolísá od
největšísíly do nejmenšíhoribytku. Bezpíek.ážkověply.
noucí psací pohyb je pŤíčinoupravidelného rytmu a
riměrnosti a harmonie celého písmovéhoobrazu.

{
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Obrazec a6a.
Rukopis cyklothymní.

Pokudjde o duktus, vyrváŤejípyknici obiékŤivky' slej .
noměrné'vlnitétahy. pisi meŘu a oblá písmena,neboť.
psacívfkon u nich probíhá lehce, nenuceně a pŤirozeně.
v girlandách a obohacenfch
vyjadŤují ,e
"p.u..,idla
větší plynulostí a tudiž
se vyznačuje
tvá]rech.-Písmo
-me"erovánim
mezislovním.
vázaností a pravidel"ejsi.
charakterisují
se
Naproti to*., schizothymikové
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! písmu znaky opačn mi. Psací vfkon pro ně znamená,
jisté vnitŤní napětí, které se graficky projevuje kŤečo.
vit.fm, spasmaticklrm v,frazem. Pohyb u nicti probíhá
méně p.lynule, naopak ztrnule a skákavě, písménajsou
nepravidelná ve velikosti i tvaru, markantně nespojovaná, duktus je prováděn v kŤivkách a nikoliv r'tvarech oblfch. Tlak je siln1t a trva|j,. Schizothymikové
píšív arkádách nebo písmem ostr1Ím.Celkov1r obraz
rukopisu je charakterisován nejednotnostía diiharmonií, nebylo.li užito písma stereotypníhoa styiisovaného,
jež si schizothymikové zvlášt oblibují.

TECHNIcKÝ

DÚKAZ

Vedle method čistě grafologickfch uživá se v zna.
lectví se znamenitymi vfsledky takévymoženostítechnick1ích, t. j. |ysikálních a chemickych. Jsou to:
l) mčňítko,z) lupa, 3) mikroskop, 4) epidiaskop,
5) fotografie, 6) osvětlování, 7) prostŤedky chemické.

jasné, jakou cenu mají v;ístedky těchto typolo.
.Je
gicko-grafologick1tch v1Ízkumri v službě kriminální.
Jejich hodnota a upotŤebitelnostse ještě zvětší,až
otázka konstitučních typri sam1ích a jejich korelace
s písmem bude doňešena.Zatim však i tak je dnes
moŽno s v1íslcdkemvíce než pravděpodobnfm stano.
viti základní habitus neznámého piiatele podle jeho
pŤirozeného a vyzrá|élto rukopisu. Sestrojíme jeho
tělesně duševníportrét aspoťrv obryse, čímžnesporně
pŤispějemek rispěšnémušetŤení.

Še#ent
f1sikátni.
Grafometrie vyžadujepŤesného
měŤenívelikostítahri,
vzájemn, ch vzdáleností a poměr , a proto se k tomuto
ričelu uživá prrihledného pravítka rozděleného na ptilmilimetry.
Kde pouhé oko nestačí,aby prohlédlo i nejjemnější
záchvěvy tahu nebo sotva patrné zásahy korektur,
musí bft nahrazeno lupou. Nejvhodnějšímje použití
lupy o tonásobnémzvětšení.Pro zvětšeníještě větší
sloužípak mikroskop, jímž podle povahy zkoumaného
pŤedmětu zvčtšujeme i několiksetkrát. V praxi se
dobŤe osvědčil srovnávací mikroskop, sestávající ze
dvou drobnohledťrspojen1íchjedním okulárem. Tento
pÍístrojumožĎujesoučasné
srovnávání dvou piedmětťr
nebo pozorování jednoho pŤedmětu ve dvojím světle.
osvětlení pŤi vyšetňovánípísma má velmi driležitou
rilohu a podle potŤebyuživá se buď světla dopadajícího
kolmo, nebo šikmo se strany, anebo světla prostupujícího.
Nepostradatelnfm pomocníkem v expertiseje mikro.
fotografie, kŤíženecdrobnohledu s fotografick1rm pňí.
strojem, jímž lze zvětšená místa hned fotografovati.
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t- /" .firÁ^/M,uh,,* 4. l,d!,,obrazec a6á.
Rukopis schizothymní.

Mikroskopií a vhodnfm osvětlením zjišťujeme:
t. zkÍížené
tahy, má-li se dokázati, kter1i z tahri je
horní;
2. rasury, opravy' nastavování, pŤedkreslovánítuž.
kou;
3. zabarvení inkoustu, stopy pera, tlak;
4. wmazané místo (pomocí rrizného osvětlení, též
zadni strany papíru) ;
5. osobitosttahu samého.
Y!,znam, kterf pŤipadá ultrafialov1im paprskrim,
nelze dosti doceniti. Jejich princip jest jednoduchf.
Rtuťovépáry v kŤemičitélampě (černá lampa) zahÍi.
vané elektrickym proudem vysílají paprsky' v nichž
každá |átka záÍi (fluoreskuje) svym osobit1im světlem.
Uživá se jich k identifikaci inkoustri, o odkr1ívání
inkoustri tajn1ícha stop po paděláni, jakoži objevování
stop inkoustti chemicky odstraněnfch. Fotografováním
fluorescenčníchobraz bylo dosaženovelk ch rispěchri.
Epidiaskop umožřuje zkoumati makroskopicky pňed.
mětné listiny velmi jednoduše. Prost1im vloženímpŤedmčtu do pŤístrojea promítnutímna desku získámene.
gativní obraz o libovolné velikosti.
ŠetÍent
chemické.
Method chemickéhovfzkumu sepoužívá,vedle méně
spolehlivéhofotografování,pÍedevšírn
k těmto rikolrim :
t. k odkryvání písem nebo jednotliv1ich tahtl pokry.
tych inkoustenr nebo pŤeškrtan;Ích;
je
z. k vyvolávání neviditelnéhopísma (nejznámější
proces s jodovfmi parami);
3. k odkrytí privodního textu odstraněnéhorasurou;
4. k stanovení chemického složeníinkoustu;
5. k určovánístáŤíinkoustu.
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Určiti stáŤí inkoustu v soudní expertise je otázka
častá a drlležitá. NezŤídkakonečnérozhodnuti závisi
na tomto určení, má-li se na pŤ. zjistiti, byl-li text
listiny a podpis psán současněči nikoliv. Method je
několik:
l. kopírováním (na mokrf proužek filtračního pa.
píru, na němž se čerstvf inkoust otiskuje lépe než
inkoust star!);
z. měŤenímstálosti reakce, jímž se zkoušírozpouštění barviva kapkou vody;
jež se vyvolává ozaŤováním
3. umělfm sfárnutím,
ultrafialov1Ímipaprsky ;
obrazu,
4. vyr'oliváním chloridového a síranového
jak
dlouho
podle
toho,
pri eemz vzhled obrazu se Ťídí
inkoust pťrsobilna papír.
Chemické zkoumání tužky, vyjma tužky barevné,
ztstává zatím těžkfm problémem.
Do oboru chemie patŤí také zkoumání papíru, kde
se hlavně zjišéujedŤevny obsah a klížidlo.
Literatura:A.S.Osborn-H'Schneijkert,DertechnischeNachweis
š"t,.irtialschungen, Halle, l9".:. J. Šejnoha.o. Fanta-L. Moravec,
"o"
Systém kriminalisticlého vzdělání, Praha.

PÍsMo STRoJoVÉ

jest nezbytné
Jde.li o zjištěnídruhu psacího stroje,
povolati mechanika.
Literatura:

Zemí psacích strojri je Amerika a tv rcem vyšetňo.
vacích method písmaje Američan Albert S. osborn.
Srovnávání strojovéhopísma ie pŤevážněrázu tech.
nického,' neboť jde o id-entifikáci. typri. Pomocn1imi
pr.ostňedky'.jak1tmi jp." lupa, kružiálo a prrisvítn1i
m.i|imetro.v!
.papfu,..zjišéujemtpŤedevšímveliilost, t. j.
jednotlivych písmen, polohu, sklon, vzdáa
šíŤi
]Ýšku
lenost mezi jednotliv mi literami ajejich ivar. K těmto
všeobecn1im znakrim pŤistupují žiaky individuální,
jichž prrikazní hodnota je .o"r'odu.1ici.jimi rozumímá
charakteristickéopotŤebovánípísměn a ív|áštnidetekty,
vlastní jedno.tliv1im strojrim. Jest však nutno zjistiíi,
zda tyto znaky jsou právidelné, konstantní či ďekon.
stantní,j..?,'.. vyskytují.jennáhodně. Rovněž strojová
páska a její barvivo má pňi zkoumání totožnosti švou
rilohu.
Existuje však takéllsychologie
psaní na stroji. osobit1r
je pro'každéhopisatele pomér k psacíplošejako vyral
estetickéhocitu, čili utváŤenílevéhoa p.u.'ěho okiaje,
jakož i záh|aví a kraje spodnílro. Vliv na otisk písm"cá
a Ťádkování má také der na klapky, držení iuky a
zacházeni s pŤeňaďovačem.
Steíněiako u doklad rukopisn1ic.hjest i zde si všimnotti
iisatelovych zvláštností stylistick1ich,pravopisn1ich chyb, rozdělování slov.
a znaménekdiakritickÝch.
VyšetŤovan1i-pŤípaď
jest nutno fotografovati a pŤí.
'
slušnězvětšití.Pro snadnéměŤeníse užívákvadratické
pŤizky' Dodatečné pŤipisování ověŤujeme vzh|edem
k p vodnímu textu taliéměŤenímkolm/m (vertikálďm).
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Jako u kapitoly piedešlé.

PSACÍ PoTŘEBY

V praxi, zejména v krimináIní technice, setkáváme
se s pŤípady,kdy je nutno Ťešitiotázku nikoliv ien srafologicky, r,Ýb:? také technjcky. Bude nezbytn? zjistiti
totoŽnost.psacíchpotŤeb,jako papíru, pisadla, inkáustu
a podložky. V podstatě, až na určeni druhu pera. ie
zjišťováníinkoustu, tužek a papíru rikolem t..r'"ictédo
odborníka. a.|e-vyšetŤující
organ musí b1it i v tomto
oboru tolik inform9ván, aby áovedl zajisiiti počáteční
tispěchy a poznati,
j. nutno zavo|aii zna|ěejednotldy
liv1ich speciálních obor .
Dl.'- píšemezpravidla na papír. Papír děIíme na
.
rťrzné
9'"l'.v podle rozličnych měŤítek,jako formátu,
b?lYy'kvality nebo struktury. Papír se ''y.aui bsováním
a kliženímjemn1ichrostlinn1íchv[áken do vrstev o r zné
tloušéce,
kterése na konec po obou stranách uhlazuií.
papíru
se projevuje vzhledem k inkoustu, nebáé
J{os1
tekutina se rozpíjí do papíru podle toho, do iaké mírv
proniká do klížené
Ytlvy.Jinak ověŤujejakčst papíru
samo pero sv1im hladk m nebo pŤekážkovlm ber'.m
po psacíploše.
Totožnost P.aPíruzjišťujememechanicky konstatová.
.
ním vá}ry a tloušéky,'měŤením čtverečkování,šíŤkya
směru čara vodotiskujako tovární značky.SloženípaPí.
ru zkoumáme buďmikroskopicky neb cesio,' chemiikou.
jak1ímkoli prostŤedkem, avšak pisadlem
.Psáti lze
schopnÝm.plynnéhov1Íkonuje pero a tužka,.jeŽjsou
k tomuto ričelu zvlášt zaŤizeny.Nejobvykle3síni3eíor.
mální o9el.ovf pero s dvěma nožičllami,ttě.e páa uu.
kem zp sobují na papíŤerÝhy, udávajícízprisob držení

než
závéryzávažnéjší
konečné
oera,ježbyvá častopro,
t,..áé"ti"ji''á po"o'ování.
.ie pro zkoumání
Plnic|pero, dnes"".i*i-"ulíbené,
neŽ
pŤíznivé
-""folosickéi kriminii"J .ě.r'"icre,men.e

tupé
peraj;9useÍiznuty,
tohoto
špjer.v
ílxli'JťJiJ.;u.
''
jest jednotní, bez
<;roké.takžeea.T3i*i "ytioŤená
piítlak.'a směru.
zriakťr
lr'"".Xl.é'i,*r.fch
zristává
Neičastějiuziuunym a, tiaovym 'pisadlem

ii"e látky,které
á.
,.
fužka-.Vyrábí
"iJ,á''iii
t3}<é
"i.ir'y,
s.eupravujetvrdoit.trnv
'e,,] Jinak
určuiíNrdost.
tak
a |-";
dokonalé
není
vsat.
i."i
*rsě"í;;'i
il;'H.
pŤi
která
""bj.i"ji *j''.uwrdší,
sestává,Žesev gf
je pro identifikační

osanízprisobují.yň..ruio"okoínost
pxrá-.r.a.akterist"i.ťÝm znakem pro
ilt.tu d.ilezitá.
tlak,určovanj

iil
je
pisaiele
^osobnímidržení

;fi;

návyky u p'á.i*

*!y'

á

gra.
materiálem. I\ííšením

fitu s rťrznjmi#jil.á.r'."**i

vvráběiíse tužky

j. áu't.'á. !l1dk'u.
1
inkoustové
je lesklf.
obyčejné
".uori|*i,i.;i.ilí;.
t"zr.y
il';Jii.J
její
tah
měkkáa
Tvrdá *ista se vyskytujíi.zde.
do,tu,,.mese někdy k cíli bez
Určenímpsaci,podioži7
i charakteristickf
á svťr
d alší náma|,y. K:;;;iíar"ilT
papír atd.),
povrch rtizně ;í
í"(&.uo,_ii""r.i'{,.
,"u"..hává
otisk.
svťri
1ur,,,."zr.ou
t*Ý;
^.ij',eouu.Jtr."".,'

je spea stáŤí
složení
:.t.,olur.o'.,
Všeobecnělze

cielním irkolem iť""'"i.rÉ laboratoÍe.
;;y Ň} d',"Jih. druhu: obyčejné'
Ťíci,žednešníi"
alizatí.
Gi'ťI"k"vé,'antracenové,
černé,'"bo *oj
po
že|eza
nové,kampeskoiej,i".* vlivem obsaženého
rťrzně
anilinové,
časeoxidují '.;;iiji, r.á.zi. inkoustv podržujísvou
pér,
"
p]"i.ích
barvenéu po,,ui":'uťjá"barvu trvale.
L. Moravec, Systém kriminalistic.
L i t e r a t u r a : J. Šejnoha. o. Fanta.
kého vzdělání, Praba.
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PIJAKoVÉ oTI SKY

Pijavépapíryjsou pŤi identifikaci dťrležité
nejen tím,
že častonesou jasné otisky sporného textu, n brž také
charakteristick/m seskupeníminkoustovfch otiskri.
Touto otázkou se zabrtvá Max Keller (Neues zur
Schriftvergleichung,Leipzig I93I) a dospívi k pŤekva.
pujícím a v praxi dobŤe upotŤebitelnym vysledkrim.
Používánípljavéhopapíruje zpravidla neuvčdoměly
mechanicky děj.Již uchopení papíru a pňitisknutína
popsanou plochu prozrazuje individuálnost kaŽdého
pisatele. Pijákování je tedy částíosobniv!,razové formy
a podle Kellera se děje deseti r znfmi zprisoby.

q) otisky jsou seskupenyve dvou obrazechve směru
..;j-Ť;tikupiny
diaÁonályDB.
ve směrurihlop{*y AC.
otiskťr
obrazecve směruosy EF.
Ii r.a."
".tt.ll
6ib'e skupiny otiskripodélscbeve směru osy .t,.ť.
,\ oa,", poai,u"lr pŤíhadu 5. s tím rozdílem, že
,nát.o
^^^ ,'po.Ťebenm stŤedemvynikajívícestrany
papíru,mezi
BT I velkéškupinyotiskripo celéšíŤi
nimiz osa GH tvoŤíhranici.
...
jederrna.ploše
ájbuu nápadnéobrazceirrkoustové,
druhy na
AďHD u. duo., tŤetináchod AG počítajíc,
straněprotilehlé.
-ioi Ó.la plocha papí1u je pokryta rovnoměrně
nahrámaděnímotiskriproti.A 1.9. -.
otiskys menším
ma3í.puak9Ye
véate těchto uvedenfch skutečností
otisky svťrjvjznam taképro hodnocenjpsacíclrPotŤ:|':
totižp..J tupéhoči ostrého,tlaku čili čar vlasovych
nebo tlustfch a konečněi energie a temperamentu
pisatelova.
l93 l.
L i t era t u r a : N{. Heller, Neues zuÍ Scluiftvergleichung, LeipzíB,

Autor demonstrujesv j objev graficky na obdélníku,
v jehož sektorech,vznikl1ich rihlopŤíčkami
a osami,
umíséuje
desetdruhri inkoustor{chobrazcri.
r) otisky ležípo celéplošepapíru ve směru rihlopŤíčky
AC; rohy D a B jsou prázdné.
!.)Jasne uspoňádánídvou obrazri podél hlopŤíčky
AC,jeden v rihlu DJC, druhf v rihlu AJts.

JISToTA ČI PRAVDEPODOBNOST ?

Tato otázka o spolehlivosti písmoznaleckfch posudkri
-_--_--je velmi častokladena a rťrzrrězodpovídáía. l
M. N-dayerv GerichtliclleSchrdiuntersuclzung
dtirazně
- , +j
žádá.pŤedmětné.rukopisyzkoušet"ipo všech siránkách,
zyáyi. pŤíč.inya histolbgickéjednotlivosti v -ik'ásko.
'pickém obraze. TěžšÍmrikoíe.m.ie ovšem odvažovati
h.odnotuvyhledan ch indicií. Čini znalec zkušeněiší
i.
tím ňídčejise odváží apodikticke
.j'istotywéh;a;b".;:

v pŤípadeih,
v nichž"si
sám

111:1,et1[1t<
nedá
"i'r.uIJá'"á,
se ničímodvrátiti, aby svémíněnínehájil
sě vším
d razem.
H. Schneickert je ještě opatrnější.Z šetŤenígrafick1ich.poměrt psaciho pohybu vys,Jítá,že není žá"dnÝch
absolutně identifikačních.znakri,
n1ibržjen znaky rélativně určitelné.Tímto základnim praviat.iur.e
již skoro pŤesněurčena srovnávaci metoda ;.,,t
a'identifi.
kace písma.
Robert Saudek má v této otázce názor poněkud ne.
ujasněnÝ. V knize ,,Z|oč.inv písmě..na sti.
;ď;;;l.
praví:,,Drikaz totožnostiči nétotožnosti
dvou"rukopistr
spočívátéměňvždy na zásadách počtu p'avdcpoáob.
nosti. Pouze ve dvou zvláštních.pŤípaáech-.iz.*.
usuzovati s naprostoujistotou.
I. Jsou-li dvě ukázky písmaanebojejich části(na pŤ.
poj:e jedno slovo nebo podpis) naprosto totožné
co do
velikosti, tvaru písmen, tl;k;, vzájemné
""aar."o'ti
PÍsmenuvnitŤ slova.a ňady jinjch znak , pak
jest nepochybno., že obě písma ''ei'ohou byti piiroz;"Á
; ;"
jedno z nich jest kopií druhého.
B4

z. BvlJi anonymnídopis psán zběžněs dobrou ps?9í
pisatelé,
'u,inoí, jsou-li, však Áe,í podezŤívanfmi.
stupně
vysokého
tak
nevykazuje
iji.r'z áuíyklé písmo
,"ťiíiá'.i
neobratnfm
těmto
vriči
jest
podezŤení
' p'u''í,
pisaŤrim naprosto neodrivodněno. Obratnf^ pisatel
písmo,
í;;;. p"*ěině snadno pp9{ob.iti neobratné
oiá..t pomalf a těžkopádnf není s to tuto svou
"i.
utajiíi, poněvádž prostě nedovede psáti
;;;í;;;;t'
rychle a zbéžlé.
jest nášrisudeko tom,
Ve všechostatníchpŤípadech
dopisu a všeobecně,
ta. le-pť,,,odcemaíonymního_
indiciemi podle
dťrkažu
na
závišIy
ti'dt'"ť"riv písma,
určitého
totožnosti
o
,asad zákoni praváěpodobnosti.
charakteristicpočet
'"'t'"á.i:. většinebo menší
il;;
a fakt v něm zmít/.r' 'y'.i, ježse tjkají obsahu.d'o.pisu
[i .tlyli, u.., slabikováníslov,nenápad"uiast''o,
pňedlohou;
"é"y.r',
školní
psacích
nepodmíněnjch
nvch ná'vkri
okolnost,
ná|eži
plk
symptomťrm
i.,
(či.ne.
"..;a.rrézitejsím
vyskytují
, i"r.á" drislednostiéinea.istednoitíse
vyskytují)určitépsychologickyvlznarnné znaky' Jeo]

j,.{luk.:?u."č'.1!
i' pí'*.' a''o.'ym.'imči.spo.rn.*.'
jiném
"ár.
osob...^Na
podezŤelfch
písm.ě
autentickém
Pi'.:

autor' ''t tu|
str. r B) Ťíkátent1íž
(Vědeckágráfologié,
jistotou
lotožnost
zkuseny giurotog"poznává, 90% s
lái[ovi na oko docelarozdílnfch,zntchŽ.
dvou .ukčpisťr,
jeden je větmi.mďr a druhf velmi ve.lik{,jeden velmi
z.. p91Ť.
stoiuty a druhf veími |ežatli pozná je tím,^
_
hl '
jesť
zpťrsob'
stejnj
u *uíy.h písmen
".ny.n
slov'
ohybri, spojeníneb oddělovánípísmen]rprostred
zmenšováníneb zvětšovánípísma ke konct slov neD
Ťádk zťrstávánezměněno a- ukazuje na rukopis.pti.
vodní.V ro zbfvajícíchprocentechje mož.nf9*ylle1
tehdy, jestližeiolii<ojedno, totiž padělané,písm|Jest
pod.b.b"e.'o
zkoumání]Jde.lio dvojínapodobenípísma'
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klesá pravděpodobnost omylu zkušenéhograťologana
l o/o,omyl je téměŤvyloučen,jde-li o celou serii padětkrl
téhožoriginálu...
Jak vidno, neliší se názory jednotliv1ích odborníkti
mezi sebou, n1rbržjejich zkušenostikolísají mezi jistotou
a pravděpodobností.
Naprosto jisty posudek je vfslednicí celé ňady činitel , jež si je nutno uvědomiti. Spolelrlivost risudku a
jeho vědecká pŤesnostje tedy závis|á na správné volbě
metod a jejich vhodném užití. Nelze se omeziti ve
sv1Íchsoudech jen na metody jednotlivé. V1tzkumnf
pŤedmět znalcriv je velmi složitf komplex, jehož va.
riačníschopnost nemá hranic. Zárukou vědeckéhopo.
znáni je teprve kombinacemetod, jež vzájemnfm doplĎováním a kontrolou dávají celistvf a zpŤesněnf
obraz píšícíhosubjektu. Zna|ec musi hodttoliÍa nikoliv
jen popisovat. To je základní pravidlo písmoznalecké,
které se bohužel nedodržuje. Takov1Íto zásadní omyl,
uplatĎovanf s vědomou či nevědomou samozŤejmostí,
vede pňirozeně k spornfm vfsledk m a je v kaŽdém
pŤípadě neodpovědn,f. Zna|ecky posudek pro soudce
má znit ano' ne' psal, nepsal. Jiné závěry, opŤené
o pravděpodobnost s pňipuštěnímtéči oné eventuality,
vyvracejí vlastní pŤesnosta jistotu a vzbuzuji oprávněnou pochybnost a nedrivěru.
S riplnou jistotou mťržeznalec dospěti k závěru vě.
deck1im zhodnocením všech okolností a pfesnfm zjiš.
těním všech jevťr, zejména nenápadnych a osobních
navyklostí za pomoci dnešních technickfch pomricek
a pŤístroj , jestliže v otázkách vymykajících se jeho
oboru postupuje za spolupráce pňíslušnychodborníkti
(na pf. v pathologii písma uŽije rady lékaŤovy).
Za jistlch okolností,jako všudejinde, dostává se také
grafolog do rozpakti, kdy mu skutečnostuniká a musí

';il:I *l'*T1'{ťti',::',1
seve*:T.i::.:L.?Tff

n{i::j:{iliiťffi
i;iij*x*;tt-''.'..x"
íxxi"il#:i':'#ixJr*h:**r
*.::.li'- ";,jili.
žádati
náy1cí
V"."i.""y.r,piipadech.

diagnosu
.r'íi.iohtétur.
í."fiilu,l "i.o
fi t1ipo
;11:,"}"l""
prstu.
vyšetÍení
í"rir'i .t'ároby

R.M.Mayer,-Pi.,s1iTl'l:'ni,i'Tlllll::fi:'Tf.-;
j':r.:l*li..littt;li:i:l':;i
u.Í,l:i,í,*::l;'Ě{.sď.''x:i:1
nÍ.**iltJé''c*"!d.T'l'}'",^##P$"*-.Ť,gŤ
$::i:lilg:liň""'N;;í.Fi:^'tsJ:;*.*:*':Fťl*ži}.i'"
jffi

iqtfďiil
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!:??.'?fr
ijlj:iT::ď
i
ť:il.{i:iÍl'
tr{.:'f{.i'#'}Íť';;
J8:ti:il.:i1 ff; ;;;š''iém
};pi'*r
, Praha.
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PozNÁMKY*)

nepŤesné,lomené nebo pŤetažené.
Blvá spojena s tre.
/l
t

(Ó(/rL%il.
morem
orienta yura
ldjustaceje
začátkempsaní po|rICo zacatkem
hybem
Dem na 'i''i,tJ
místěui.;""
u"n l"".|.j]^|lŤ nebo psaní
"u

pňím"
píňe.Vdruhémpňíp;ě;í''ájT1".i'ff
pír..
;; ;;vd;il;"";í::"[":tÍl'.1.i' "'""l.:n:.ili'i?;

nasazenítahu v podobě
tečky',-L,obloučku ',-0
,
tahu prodlouženého
\/,t/ atd.
Adjustovanétahy se
.}./

,,)' , d .
slov
ilár.#r"ií.ji.ťxTjlT*
[ ffi'f;:ci
Je neschopnost
objevují také uoros tíerl o -^ '.^- .

lgraJ?e

-

psáti, kte.á.,,az.

b1iti částečná
piiei".;;;.b;J io.u.hu
JcJi
neurotick
;:i: ůli]i.
J,
Ámbidexterilaie schopnost

psáti stejně dovedně
rukama.Mriže"sedíti
oběma
il;''*ě..;
opačn1im.

J. ''ut,,-o
'o"tisouuii
;';ol.1";',T*'*

rukosti, kdy tato -...B
ruka gvJ.ura
dosáhi;;;;;
CVIKCIrI zručnosti

pravé.

':*:
ruky

,,Í!,!?';!;lTl"'či^li'ro-z1ňiděnícelkunaprvky.Ana.
j j a^ t'r.iil;jArkdd2jsou tv2íi"P':*''
9 9.a1
h.
ry, jeŽ vznikají,
1,1.:a
jestliže
píšeme"m"i;

písmenam' n,uzásadně
/rL,
s obloučkynahoŤe
/n
Opakem jsou tvary girlandovi
te ,L{,L , ,A, .
. .A taxieje zprisoboriá'. ip; ;;;- i.Jo.ai.,u.í
svalovou.

ši
p,u.i,či nedoved
É
;:ilíť'iT.l*:.:*':l T)' ;.i; !ičimž

ffi;;,;#:::":n:'iti,

BB

rl

ilrt":r"i"r'y

Áutomatické
psaníje'privodně písmo vzniklé v hypno.
tickém stavu. R. Saudek uživá tohoto v razu p'o olnu.
čení.písma vznikajícího mechanicky za riplného sou.
stŤeděnína obsah psaného.
Držentpera je několikeré. Normálni drženíspočívá
v tom' že držátko uchopíme palcem a ukazováčkem,
pňi čemžtlak je zpťrsobovánukazováčkem na tazich
dol . Postranním držením rozumíme všechnv ostatní
možnosti, kde tlak je vyvoláván palce- 'é strany.
llo.uh1tm držením pera označujemezpťrsob,kde peio
držímenejméně6 cm od jeho špičky.Krátké drženíje
takové,když ukazováčekje vzdá|en od špičkype'a ''ě3více 3 cm.
Duojobloukje jako čisty ritvar vzácnj,, Znamená, že

literym,n, u jsounahoŤe
i dolezaoblenyWL

,u

,

velmi častoubroušeny n.a.-z
takže
l l#,
vzniká war nitkovit1í.
.Expresionabilita grafická znamená stupeĎ zručnosti,
s jakou dovedeme.napodobiticizi písmo.
net'ickj tl ak je t akovf , kterym pišícízvlášézd rirazIluje
-Fo
některá slova ve větě, jeŽ by v Ťečirovněž akcentovál.
Fysiologieje nauka o životníchprojevech, o funkcích
a činnostechŽivoucího organismu alejich vzájemném
poměru.
GirlanQljsou titvary, kterévznikají, píšeme-lipísme-

na m, n, jako u, 4,L|',,

lfflr,n.

,(,L. J,ou opakem arkád
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Homoserualitaje zvrácenf pohlavní pud, náklonnost
k osobám téhožpohlaví.

//1,

)t .

/F//
Hranaté t,o,2 4(l/,
lze provád.ěti myslně
těžce,poněvadž vrytvoŤitihranu znarrrená zastavení pohybu, cožje v rozporu se zákony o psacím pohybu.
Cllarakterneboli povaha jest soubor vlastností a na.
vyklostí, vrozenych a získan ch, které dávaji každému
jedinci zvláštníosobitf vzhled vnitŤníi vnější.
Charakterologieje nauka o lidskfch povahách neboli
charakterech.
Impresionabilita
aisuálníje schopnost postŤehnouti písemné ritvary. PŤi napodobování jí pŤipadá driležitá
riloha.
Impuls tozeznáváme tahov1Í,písmennf, slovní a větn1i.
Podle impulsu možno souditi na zralost psaní.Nejnižší
stupeĎ, impuls tahovf, je znakem psaní dětskéhov počátečnímstadiu, u dospělfch se objevuje pŤi tělesnjch
poruchách nebo pŤi soustŤeděnípozornosti na samotn1i
vfkon psaní. Impulsem písmenn1impíšíděti po dvou.
letém školení, kdyŽ tvary písmen ovládají. Dospělí
používajítohoto zprlsobu, píší-lipísmem nepŤirozen1im
buď pŤi psaní písmem ozdobnjm, kreslíŤskfm,jestliže
napodobují písmo cizí, nebo vlivem tělesn1ichporuch.
Psaní impulsem slovním je znakem pokročilosti nebo
riplné zralosti písaŤské.Píše tak každ!, kdo psaní
ovládl, a|e nezná dobŤe jazyk, v němž píše,nebo sou.
stieďujeJi se na pečliv)itechnick1i vykon psací. Vrcho.
lem je psaní impulsem větn;Ím' PŤedpokládá naprosté
ovládnutí písma i Ťečia plné soustŤeděnína obsah
psaného.
Indiuidualitaje osobitost, osobní povaha, potom člověk svérázn1i,ve svémokolí zvláštní.
9o

j:l t. vyskytujísou.
je skupina
Komplexznakťr
"l1k9,
Více znak
stejnouvnitŤnípŤíčinu.
r","l,.".uoť mají
"po uje správnostrisudku.
ier,oz,t.o.p lexu tvrz
pŤí.
Kontinuiiajesouvislost,spojitost,která má dvojí
slepeckém
ri"".''rv,i"p..hologickou,.^"4pŤ.'v .písmu
kdy
se píšící
kloubech,
á
;;il pŤípo^..'cr'a.ve svalech
pŤíčina
Druhá
místo.
psaní, aby neztratil
iláii
vjkonu
"r.."šitiÚpir"":t.í z rychléhospontánnílro
i.,ffi.áhí,
psanívětn m impulsem.
stavem
Kresliťsk.é
znak)v písmujsou prvopočátečním p.ís.
nápodobováním
osaní.kdy se začinLkresl"íÍskym
rniÍ]
prvky,
Ťské
lí
kres
l'."íy.r' Warri. Tyto
-"-^.-:::|""
d'oprol'oqu.
citovem
jen píi plnézralosti a pŤisilném
"
vzdálenostmezi dvěnejttsnej-sí
Ii,1,[,-tohpŤedstavuje
sě riptnékryjí, takževzdálenost
*u títul,.,imitahy, ktÉré

-/r/r
se rovná ,,.,1". " a
odlišněod skriptu,je' pís1o'1-1:'^ry;
písmo,
Kursianí
naŠeoDyceJne
mena ve slbvě musí bft spojována, tedy
písmo.
"-"íit.;t;,o neboli nestálost, neurčitost nebo měnivost,

pí;;;;;;

písmo
ná-v
u.ut.'t..o19gi e, zna-me
{1!]1g^Ť

".t,
pŤ. hystertct.
iez vytazu, neurčité,jak1im píšína
j" .,.o".,,á neschopno{ lsá1i pravo,u:YP:.
Leuorukost
v psani'
Cvikem i prává ruka dosáhne zručnosti
r:::
s
však nesmíme levorukost zaměĎovati ambrdexterrtou
(viz
ambidexterita!)'
,
Lomenétah1tviz ataxie.
spodních
Matá pism,,o. j'ái všechna^.písmenabez
tedy
písmo,
kursivní
je
vytváŤi
a horních dél.k,'l"k
e, i, m, n, or rr ut vr wt-xr z'
a, s,
*,
"i,t-i,t1,
t
čmáraniny'
n,,il i,o, itnné bezmyšlenkovité
!

ssacím
g.;.".tíi"té oĚrazce a podob. po papíŤenebo

9r

papíŤe,.po stole, které vznikají pŤi silné myšlenkové
sorrstŤeděnosti'
na pŤ.pŤi telefonování.
M.uhanické..prostÍedk1,
jimiž rozumíme tužku, pero'
p1p.'..a podložku, mají vliv na vfkon psaní,.| ao
vzhledu, avšak nikoliv čo do podstaíy písma.
a nenápadné
4ak1 mají zásad.'í dnl.zitost pro
.J,tápadné
písmoznalectví.Ro1dil obou skupin je v tom, že ,nLuy
nenápadné nepodléhajívědomému pietvoŤe''.ía uku".'jí
proto pravého pisatele, kdežto znaky nápadnéjso.-r.,J.
opak snadno napodobitelné,a proto vědomě sk.."slo,,a,,t.
}(a!ětI.;. s1up.eĎnapětí písma se posuzuj. podle
znakťru ázáni (stojatost,levost}annost,l&oběz'io't, .rz.,
malé písmo, arkádové a rihlové vázáni, nepravideínost,
velká rozdíInostdélek,.tl.ak,
pornalét.-p",
.nes.p9jitost,
ostrost a zdttaznění dolních délěk) proti stupni uiot.
nění,..k.ter
éje označeno znaky opačn1imi.
Nitkouité tuar2 písma vymyÉají se všem systémrim
,,

psail

é/\^.ry!é-A.-

svou

bezv,|,razností m ajíce tvar tenké niti v ubroušenrich
ritvarech. Nesmějívšak b1iti zaměřovány s ubroušenfmi
tahy pŤi rychlopise.

oadobné
ptsmoje.vědom kreslíŤskf
v1Íkon,
kde se po.
zornost sourstŤeďuje
v1ilučněna tvary písma. Pisafele
k tomu vede zpravidla estetickáhravoit. Takové pís.
vyznačuje častfm měněním v držení.pe'á a
To..:

obyčejněpísmennym nebo tahov m impulsem.
je- schopnost všťípitisi do paměti at
uís.uální
-|amě!,
vědomě či nevědomě grafické tivary, abychom je
mohli reprodukovati nebo napodobiti.'

písma,/.t,u,r-/,,"
.ká.Pastdsnosl
jednotnymi,

lyuuou/i

, vzni-

nestínovanfmi tahy jak pŤi drženípera
normálním' tak postranním. Písrno*pastÓsnípŤi áob92

rfch prostŤedcíchmechanick;tch je vftvorem dlouhého
drŽenípera.
Pathologieje nauka o nemocech.
je písemnf tiwar, kde v.ležatém
Poloouál lěvoběžn1Í
jšoupsány
od začátkuaž do konce
a
rl
n
m'
litery
písmu
je drábkovítě za.
poslední
pňi
čemž
it..|''y''' tahem,

r,r,,r.(n,O).
uelikostijsou relace vfšek mezi.písme."y.m1-

Poměr1
a velkfmi. o rozměrech liter viz kapilfmi, st-Ťedními
tolu ,,Abecedy".
je psací směr pŤi rychlém spontánním
Prauoběžnosi
vfkonu větnfm impulsem. Je doprovázena celou Ťadou
zvláštníchznakri.
je vzďá|enost mezi dvěma hlava těsnost
Primérníšíťe
ními tahy písmene.Normální písmoje takové,kqe:p9:
jovací čárá hlavních tahri je.vedena v rihlu 4o0.Je.li
je-li tupší,písmo je.užší.
íhel ostrejší,písmo je širší,
U písma siojaiého normálního rihel se rovná 6oo. Kraj.
je
ním pŤípad-emtěsnosti je krycí tah. Primérní šíŤe
znakem rychlosti, těsnost pomalosti.
Íešenlznamená rozvrŽení psací plochy neProstoro.uá
boli spacicvání.
Psict ttakje tlak zpťrsobovanfpŤi normálním držení
pera ukazouáčke- ná pero. Síla tlaku se ukazuje v toze.
štouplfch nožičkáchpera, které vytváňejí stínovf tah.
Zdriv! svalovf tonuJpťrsobípravidelné, rytmické stŤí.
dání čar vlasovfch a stínov1ich.Jestliže svalovf tonus
nefunguje, poruiuje se rytmičnost ve stňídánítěchto čar
a tlak je nepravidelnf.
Pseudogirland1,jínak také mechanické girlandy, vzni.
(
kají tím, žena pŤ.litera u je psána iakoee /// ).
Ps1choanal1saje privodně imer kafskf, ktery obje-

vováním^potlačen1Ích
pňedstavv podvědomí, kterécho.
roone pusobi na duševníživot človčka,léčí
zeiména
hysterii. Tvrircem je vídeĎsk! lékaŤFreuá, p"ai."''er'"l
Pramenem všeholidskéhojednáníje pohlavnost (libido).
Ps1lchologteje
nauka o dr]ši,o duševnícr'.;.'..r'. j";i.,r'
vzájemnlch vztaziclt
"
R,1,,,š:,:.py9t
je jedním
-ploctry
.čili p.lošnákoncepce,.P.o'storové
z
znak
identifikačníc.h.
-nej.driležitějších
ňešeníje všeobecné(horní, doln^í,|ev,!,a pravf
or..u.;)
a spaciování horizontáLni a vertikálnr.
v písmu je stŤídánípohybu a pŤestávek.Pňi
.R2tmus
qíkonu psanístŤídáse
rytmicky naiahování a stahováni

a tím,
s pňestávkami.
NormJni 'y.r'iv
:ť1
pohyb psacíryh/b{
činípŤestávky

v stejnoměrném
časávérÁ
odstupu.Proto slova delšíÁežo tiech slabikách bwaii
.-J '-i,ps1n3bez pňeryvrijen pŤivětšíkontinuitě.
Sekundérní
šiiea těsnosi
je vzdá|enostmezijednotliv1imi
písmenyve slově.q
mluvímepŤi nájlaJ;é ;;ái:
Ienosti,těsnostvzniká!Íňi
zmenšením
iohoto';á;l;p; ;
k nečitelnosti.
Sk.rtpt.je
písm.o,v němžtypografickápísmenanejsou
mezi sebou'spojovánaa maií i-rriznou velikost.U8i se
mu v Anglii.
Smh iádktŽjest dán spojov'acíčarou základ,enmal1rch

i. ri99r.rovnf,
z. Ťádek
-r.t..stoupa-;;
t11*:":}:?li:Yj.ry,.:
klésající,
ňádek
t""íj,1"rl
4.'
i ž;i'-.l..?stoupá'
Ť:d.:k
a ke konci klesá, Ťádek
ťo"r.áí"i, ta.
5.
Ší*Y
Ťádek
?Prvu klesá a později stoula, 6. Ťádekur"it , tJ.
se klesánístŤídásesioupáirim, 7..ráaet stuprovity, [Je
každ.é
:loYo.jednotlivě itoupí od "áklud,,y neboÉe'a.
Ďpac|1oani
: tozvtženípsaci plochy.
Stínoué
tah2 vznikají po.d tlaÉembuď směrem dol

(il,t,Íá), nahoru( //),nebodostrany (,to,^)
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opakem jsou tahy vlasové.
Stiedníptsmenajsou ta, která mají buďjen horní, nebo
dolní délku.Jsou to na pŤ.: b, 8, j, h, k, l, P, y, z velkytchA, B, C, D atd.
Stiik1lna rozdíl od kaĎky mají hruškovit/ nebo kanál.
kovy tvar a vznikají zadrhnutím pera paprskovitě do
všechsměrri.
Stupeůměniuosti,viz variabilita.
SElosje pero o jedné nožičcev podobě rourky.
pismoje takovépísmo,kde ,,tečkyodpočin.
Tečkouané
jsou
ku..
beze smyslu roztroušenypo celémpísmu.Mají
svrij charakterologick j' v!' znam.
pŤestávkuv psacímpohybu;
odpočinkuznamenají
Tečfut
nemají nic společnéhos tečkamidiakritickjmi ani inter.
punk8ními znaménky, neboéjsou na nesprávném místě
a směŤujík pisateli.
Tonus sualoaj, zdrav!, je pŤedpokladem rytmického
natahování a stahování svalri, čímžvzniká psacírytmus
(viz rytmus). Ochrnutf svalor,{ tonus má za následek
porušenf psací rytmus.
.^ p
l
11

Út/n,u ÍÍ, ll!L{u/,
TÍaslauépísmoči|itremor
g9

je písmo s tŤaslavfmi, lomenyrni ta}ty. Pňíčiny-jsou
rťrzné,
vlivem stáŤíje asi B/o pňípadritfaslavéhopísma;
jiné pŤíčinyjsou opilost, chronickf alkoholismus, těžká
namár'a tělěsná. Jindy se objevuje tremor ve spojení
s ataxií (viz ataxie).
.označení
je
pro celkovou duševnívfši
Tťida't,irouně
stupněm rychlosti
giafologii
osobnosti. Je určována v
psaní,
spaciováním a originalitou tvarri.
'
Únh'sklonu písma je úhet, kter1r tvoŤí hlavní tahy
.,'.,/
,, ..,
,.i
písmen
základnou psací. Rozlišujeme:
",
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:. velmi |ežatépísmo s hlem pod 45o; z. normálně
Iežatépísmo kolem 6oo; 3. písmo stojatés rihlem
9oo;
4. pjsmo zvrácené(reversivní)s hlerrr'pŤesgoo.
Variabilita znak písma čili stupeĎ, vjakern se znaky
v p.í1mu.
mě1í, pokud se t1ičetlaku, poměrri velikostí,
a zprisobu spojování,je d lerychlosti, rihlu sklonu, šíŤe
žitá nejen s hlediska charakteiologického, nybrž isoud.
ního srovnáváni písma.Variabiliia znakri jé těžko kon.
tro]ovatelná a její dťrkaznostjeproto primárního rázu.
Věk rozeznáváme f1sickj, měŤen1ikálendáíními jed.
notkami a mentálnt,odpovídajícíduševnívyspělosti. Óba
věky se nemusíztotožĎovati.U člověkaduševně zaosta.
léhofysick1ivěkpŤevyšujementální, u dětí nadpr měrně
vYlPěl/ch mentální věk pŤevažujestáŤíkalendární.
Vel-ik/?!ryya jsou ta, která mají horní i dolní délky,

PÍSMA
DvA PŘÍKLADY PRAKTrCKÉHo PosoUzENÍ

I.
Úkolem posudku jest zjistiti p.ravostpodpisu ,,Briickner" na dluhopise ze dne rz' IV' 1939'

na pŤ.G, J, Y.

písmave smyslu absolutním je v1tškamal1ích
.Velikost
písmen,kde normální velikost se pohybuje mezi z-3 **,
nad 3 mm jest písmo velké a pod 2 mm písmo malé.
//r

tahl( ?uruj,/
. Vlasoué

Obrazec a7.
SPornf PodPis,,Brtickner"'

bylo provedenovzhledemk povazepi"lT..-';
ŠetŤení
ného podpisu všemi vědeck;imi.methodami, ktere
y ÚY1h:. Vedle vfzkumu
pripadc pŤicházejí
;a"ď;
mikioskopickéhobylo použito
;k;;;k"iici.ého'a
analytict'éa srovnávací.Jako
il;J
;áfometrické,
j.,t
pŤ.dloženrukopisa podpisy
,.ou,.áu?.i materiál
Ludvíka Briicknera a písmoosob označ.A, B a C.

i,o., ,ur,y bez tlaku,

kterépodle drženípera mohou b/t v kterémkoli směru.
(d raaněníznamená markantni vyzvednutí některÝch
znakri nad ostatní, na pŤ. začátku nebo konce slova,
horních nebo dolních délek,tlaku čijednotlivych tahrl.
,(měna drženipera je usvědčujícímznakem.padělku,
není-li zprisobenapsacímmateriálem. Změnaie pozná
pŤi nasazování, nebotkažd!, pisatel mění toto ďrženi,
kterépŤi silnémimpulsu větnémje nejmenší,pŤi vědo.
mém vytváňení písemnfch tvarri nejvétší.
,(ralostpsaní up|ná je vyspělost, kieré dosahujeme asi
ve I4, roce. Od tédoby píšemeimpulsem větnfm.

I
t'
t

$
ir
5
I

96

'
t

Obrazec aB.
Brticknenlv.
podpis
Pravf
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V/sledkem šetieníje tento náIez a posudek:
Sporn1Ípodpis, jak patrno ze snímku,je vyhotoven
měkkou tužkou. Ve svéfysiognomii jest oním druhem
representativních podpisri, které se vyznačují nečitel.
ností' ježto skutečny obraz písma je setŤensplynutím
soustavy liter v Ťadu bezvfznamnj,ch nožiček,které
však zpravidla svfm počtem odpovídají počtu písmen
a jejich hlavních tah . Tak tomu jest u všech nesPor.
nfch podpisri ,,Brtickner.. na fot. snímku č. rz (dva),
13, 15 a 16. Dva z těchto podpisri, č. pŤíl. 14 a 16
současněukazují vznik a podstatu velkého začátečního
písmene,kterémá bft literou ,,B... Na obou uvedenfch
pŤílohách14 a 16 jest zŤejmé,že tato iniciálka pŤed.
stavuje písmeno ,,L.. splynulé s literou ,,B... Tím se
dostáváme k samémuŤešení
analytickému, kteréobjas.
řuje vznik psacího pohybu a dovoluje proniknouti do
$siologie psaní, t. j. do samépodstaty individuálních
zvláštnostíkaždéhorukopisu. Pravé podpisy ,,Brtick.
ner.. vznikají směrem 1leuadopraua,o čemžsvědčínikoliv
jen struktura celéiniciálky ,,B.., eventuelně ,,LB.., nf.
brŽ i pŤíslušné
stínovéa vlasovétahy. Podpisy na snímku
jako podpis spornf, zač. tz, které jsou zjednodušené
čínajíkrátkfm stínov}im náběhem dolti, patrně zbytkem potlačeného,,L,,, Y krátkém obloučku zpět pŤi
plném tlaku se pero obrací a dlouhou vlasovou čarou
v oblouku nad cel m podpisem vrací se stínov m tahem
zpět, vytvoŤí smyčku, jejiž horní tah je vlasov/ a po.
kračuje směrem dolťr stínovou čarou, obrací se záhy
zpět v oblouku, kde stínu ub/vá, až nadobro vyzní ve
uldsečnici.
Analysou tohoto pohybu |ze také vysvětliti mohut.
nější pravou část tétolitery a rovinn1Ítah od prvního
obloučku na začátku, jehožlineálnost odpovídá centri.
fugálntmu pohybu.

Obrazec a9.

Naproti tomu všechny tyto uvedenéokolnosti u pod.
pisu sporného svědčío pravém opaku. Pohyb pŤi vy.
tváŤenízkomoleniny ,,LB.. se dál 1prauadoleua.Konečn1t
tah pŤi nesporn ch podpisech vyznívá vlasově směrem
nahoru, kdežto zde tento tah je pŤímonápadn1t svou
silou.
To jest, pohyb zača| tímto tahem směrem dolťr
(máme na zňeteli i odlišnépisadlo od praqich podpisti,
které.vznikaly perem), tupou měkkou tužkou pokra.
čujeslabšímtahem vzhriru a vytváňí cel1tdalšítárr priměňenym tlakem horizontálního pohybu, až konečně
poslední oblouček pŤed vyzněním nese stopy silnějšího
pŤítlaku fysiologicky lehce pochopitelného. Tah liončí
charakteristick1im vyzněním směiem vzh ru. Tomuto
směru odpovídá i užšípravá část litery ,,B.. a vypouk-

Obrazec 4o.

98

99
,rf

|,.,,

L

lejší,obloukovitější tah vlevo zŤejmě povahy centripe.
tálni proti opačn1ímpoměr m podpisri prav1Ích.
Tím je Ťešena
i plošnákoncepce,pokud se o nív tomto
pŤípaděmriže mluvit, která však v pokračovánípod.
pisu má velk1i vj,znam. Další část nespornfch podpisti
tvoŤíslovo ,,ri.ickner..,kterése skládá ze sedmi písmen.
Písmenajsou všakve svéfunkcionální platnosti setŤena,
takžeje nutno mluviti o nečitelnosti.PŤestovšak všechny pravé podpisy v tétočástivykazují Ťadu splyvajících nožiček,
a to v počtu lo až l2, t.j. v počtu,kterf
odpovídá součtuzákladních tahťrve slově ,,riickner...
V pňípadě inkrimovaném je tomu poněkud jinak.
Nehledíme-li ani k umístěnítéto části podpisu v iniciálce, které se lišísv1ímnasazením ve velkém písmenu, musíme konstatovati zásaďní rozdíl v plošnékon.
cepci.
Sporná část ,,riickner.. je kratší,a to téměÍo po.
lovinu proti podpis m prav m. Vedle IG*I2 nožiček
u nesporného pňípadu je zde jen 6 nožiček, které
nemolrou v žádnémpŤípadě nahrazovati slovo ',rtickner.., i kdybychom upustili od hlavních tahri a počítali pouze litery. Prakticky se však i tento pokus
vylučuje.
ZbÝváještě koncovka podpisu ,,Briickner... Na všech
dokladech nesporny koncové,,r,, má tvar buď normální
nebo zkrácenf o koncovou vlásečnici. Tento zprisob
psaní',,r.. nacházíme však nejen v Brticknerov/ch podpisech, nlbrž i v cel ch textech jeho rukopisu (fot.
snímekč. ,7, rB, r9, 2o'2I a22). Sporn1ipodpis však
končíliterou ,,r.. tvaru tiskacího, a to tahem velmi
temperamentním, ktery písmu L. Brticknera neodpo.
vídá.

Posudek

Tak wplrfuá z náIezu, nutno miti za to, že spornj
poáp;s
,,biiiikner,, na dluhopiseze dne tz. dubna rg3g není
.ula}tnoručnim
podpisemLud. Briicknera.
Zblvá otázka, kdo je privodcem tohoto podpisu.
Zhodnotíme-li sporn1ipodpis ,,Brtickner.. co do snadnosti napodobení, dojdeme k závěru, že jak grafická
impresionabilita tak i expresionabilita nečinína pisatele
,,e[k1rchnárokri. Až na komplikovanější začátek, kde
je nejdriležitějšímfaktem zjištění fysiologickycn piiti1
vzniliu, jest zbytek velmi snadnf, protože .se skládá
jenom
-ohl.du z-Íady splynulfch čárek. Pisatel si však v tomto
počínal laicky a pŤi v1íkonu psaní z drivodri
psychologickych, jimiž jsou nervosita, nejistota a seir'ani visuélnípaměti, zkrátil slovo ,,rtickner.. na polovic. PŤi dobré vyspělosti psaníje tento podpis snadno
napodobiteln1f.
Psací ríroveĎ u osob označ. A, B a C jest značná
mohla
a
by bfti podmínkou pro napodobení sporného
podpisu. Usuzovati však s menšíči většíjistotou na
tyto osoby jaho na pisatele tohoto podpisu jen podle
konstatovanérirovně nelze. Inkriminovan1i podpis jako
srovnávací materiál je v každém pňípadě pro svou
stručnosta jednocluchost nezprisobil1t.Jedíné,co zblvá
uvážiti,jest koncovka,,r... Nese stopy individuálnosti,
ale jako jediny znak ztrácí na prrikazné hodnotě, která
by zaručovalajakoukoliv jistotu. PŤesto,že podobny
znak nacházíme. v rukopise osoby A v podpise
.), a to ve splynulině ,,id.. nebo
a) právě v téželiteŤe ,,r.., nev podpise
m žeme ani z toho činiti žádnlch bezpečnfch závěrti.
I) l)

IOO

I.

Jména s ohledem na pÍíslušnéosoby jsou lrynechána.
IOI

Posudek

II.

Slatiněn. Úp. 27.X. 1939a 4 orig. s datem Slatina
n.Úp. 3I. x. 1939.oba jsou psány perem modr1ím
inkoustem.

Píes některé
shodnostimezi s?ornjmpodpisem,,Briickner,,
a rukopis2osoboznač.A, B a C nelzet2toosofulo4ačiti 4
pisatelesporného
podpisu,

"tr*./^-' fti,, 2/z9a : ?

II.
V právní věci proti poztistalostipo Karlu Tylšovi
jest rikolem znalce zjistiti, zda lístek, označ.červeně
jméč. rr, nadepsan1Í
slovem,,Telefon..a podepsan1t
nem ,,Tylš,,,pocházíz vlastníruky Karla Tylše.Lístek
je psán inkoustovoutužkou.
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Písmo 78letého muže v době nemoci.

GraťologickéšetŤeníbylo provedeno makroskopicky
a mikroskopicky, methodami analytickou, pathografickou, grafometrickou a zkouškami srovnávacími. Pro
lepší názornost byly poŤízeny fotografické zvětšeniny
i srovnávanfch listin.
sporné
_
Jako srovnávací materiál je ve spisech pŤiloženruko.
piJ Karla Tylše na lístcích označ.3 orig', datovanf ve
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PŤi srovnávání lístku označ. r r s prav1Ími rukopisy
Karla Tylše natazime pŤi prvním pohled., na kŤikÍavé
neshody, zaviněné vnějším charakierem obou srovná.
yalÝch písem. Pravé rukopisy Tylšovy jsou pozoru.
hodné.svou v raznostív ripravě, v stejnoměrnémtlaku,
plynulém rytmu i pravidelném Ťádkování, kdežto
spornf doklad odporuje všem těmto konstatovan;im
vlastnostem dokumentri srovnávanrich. Abv bvlo .ož''o
provéstirispěšnéšetŤení
a srovnání bbo.' pisem,.ie nutno
zhodnotiti nejprve oba rukopisy, pokud je t1íče
loměrri,
za.nichž vznikaly a pŤevéstitak obě písma na společnou
základnu, na nížby datšív1izkum mohl pokiačovati.
je stár 78 let. To je věk, kter1i obyč.;''ě
.Pisatel
"asahuje d'o psychofysickfch poměrťr,u pis*oj. jedním
z nich.,p1n9! měrou, nebo z velké části,a to périferními
poruchami koordinačními. UplatĎuje se
staŤeck1i
"de
tremor, k1erf j. l' rozdíl odjin1ich hrubovlnn!.,ataxiě,
která ruší pravidelnf rytmus pohybovf a.zák|adni
psací linii a konečněoslabení tlaku v písmu.
_ Posuzujeme.li s tohoto stanoviska právé písmo Karla
fr|še' najdeme v něm ze zminěn1ich rysri velmi málo.
Nelze mluvit ani o ataxii, aspoĎ ne značné,a zeslabení
tlaku právě jako tremor je omezen na míru nejmenší
jen mikroskopicky. Normálnipísmo
ujá
|9 poz_orovati
78letého Karla TyIše je tedy rukopis velmi dobré
tělesnéi duševníformy, písmo starce' ktery si do pozd.
ního věku uchoval energii fysickou i duševní.Psychologicky je tato jeho vitálnost zÍejmai v podpise, jmenovitě v jeho podtržení.
Jak již bylo ňečeno,spornépísmo má proti pravému
všechny symptomy staŤeckéhorukopisu. Silná ataxie
porušila naprosto Ťádkovou lineálni základnu, takže
písmo skáčese základny pod ní i nad ní, právě jako
jednotlivá písmena, jakoži jejich tahy uchylují se znač.
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ně od základního rihlu. 'Nápadnf je zde i hrubf a ne.
pravideln/ tremor a oslabenf tlak, takže totáÍně nazíráno, toto písmo je neklamn1ím grafick1tm obrazem
senilnosti, choroby nebo mechanick1Ích píekáŽek.
K tomu pŤistupujíještějako dalšídoklady našich vÝvodri několikerá pŤepsánía opra\,y. Mriže však toío
písmo,jevící všechny znaky pathologického psaní, byti
rukopisem člověka, kterf si pŤesrrysokf věk udržel tak
silnou energii jako Karel Tylš?
Karel Tylš zemŤel ro. listopadu r939. oba rukopisy
srovnávané pocházejí z z7. Ťíjnaa 3r. Ťíjnatoho roku,
tedy 14 a ro dní pŤed smrtí. Pobyt v nemocnici, z kte.
režto -doby 'pod.le vfpovědi svědkri pochází sporny
,,Telefon.., datuje se od l4. do zo. záÍí 1939. Karel
Tylš byl stižen hypertrophií prostatae, jak udává cho.
robopis okresní nemocnice v Náchodě. Podle udání
1é!ožchorobopisu Karel Tylš odešel z nemocnice vyléčen.Hypertrophie prostatae nemá však žádnf vliv
na.du1evnípotenci nemocného,ani nezpťrsobuj
e žádné
velké fysickéochrnutí, nanejqiš oslabení, takžéstiženy
touto chorobou ztstává duševně čilf a schopn těles.
ného
jak1Ímje psaní. Toto konstatování po-vfkonu,
tvrzují i oba srovnávanérukopisy 3 orig. a 4orig., pocl'ázejici z doby mezi odchodem .'emocnice a rimriím.
"
.,Po tomto zjištěnínutno vyloučiti mínění o nějakém
většímzásahu choroby ajejim vlivu na vytváŤenípísma.
Sporná listina však, jak jsme již shiedali, ukazuje
rukopis od srovnávanych douaari značně odlišnrt. Po
vyloučenívnitÍní pŤíčinypsychologické a fysiologické
zb!,vá nám pňíčinávnější,.totižpŤekážky mechan.ícké.
sp9.ly lístek ,,Teleťon..je psán v nemocnici, a proto
mohl vzniknouti za podmínek pro normální psaní ztí.
žen;ich, totiž vleže na lrižku ná špatnépodloice, nebo
v nepohodlné poloze u nočníhosfolku.
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Tímto vysvětlenímjest možno pochopiti vytčenéjiž
rozdíly obou srovnávanfch písem. Tím jsme si také
oba rukopisy pňiblížilipostavenímna stejnou základnu
a nyní možno šetŤitidalší okolnosti, jako prostorové
Ťešení,
rytmus' niveau, jednotlivá písmena a zvláštnosti
stylistickéa znaménka diakritická.
Prostorouéťešení.
V tomto ohledu vykazuje zejména
doklad 3 orig., psanli bez linek, shodu s inkrimovan m
lístkem, kter1i pňesto,žeje linkován, nedodržuje těchto
linek a píšev Ťádcích užších,shodn1ich s dokladem
3 orig. obyčejny lístek,jako je sporn1í,dodržuje též
odstavcování vlastní oběma rukopis m Tylšov1im.
StŤednípísmena mají v/šku 4_5 mF, malá písmena
2 mm shodně v obou rukopisech. Uhel sklonu obou
písemrovná se 6o0.Pozoruhodná je i shoda v odstupu
titulního Ťádku a ostatního textu. Karel Tylš na obou
nesporn1Íchdokladech tento odstup pečlivě a jasně za.
chovává až v dvojnásobné v1íšiostatních ňádkov1ich
vzdáleností. RovněŽ tak doklad spornf jeví jasně tento
Ťádkov1todstup, ačkoliv na rípravě ,,Telefonu,, nezá.
leželo. Spatné Ťádkování sporného lístku vysvětlíme
právě nepŤirozenoupolohou, ž.ezde jde o nepohodlnou
polohu a nepevnou podloŽku, je vidno z nepravidelného
a slabého tlaku, kdežto pravé listiny vykazují tlak pravideln1i a silnf. Poměr písmen malfch k stŤednímje
vyjádŤen číslemI : 2, a to jak v rukopise pravém, tak
sporném. Horní délky jsou nepravidelné stejně jako
dolní, s patrn}'m sklonem zdrirazřovati více délky
spodní. Nepovšimnut nem že zristati pravf a levf
okraj ,,Telefonu.., kter pro malou plochu psací je
nápadnf svfm velmi širok/m levfm okrajem proti
zkému okraji pravému. Tent!ž znak však konstatujeme jasně v prav1ich textech Karla Tylše, zejména na
pŤíl. 3 orig. Pravf okraj je neurovnan!, kdežto lev/

woŤínikoliv rouinu,jak by se dalo očekávati u disciplioblouka tuto vlastnost
novaného písma Tylšova, nlb
dokladu
sporném.
i
na
zŤetelně
vidíme
R1tmus. V tomto ohledu jsou rukopisy Karla Tylše
markantní svou pravidelností tlakovou a neumdlévající
energií od začátku až do konce Ťádku a celého textu.
Spornf text po tétostránce činídojem naprosto opačnf,
neboétlak je maly a nepravideln . Zjistili jsme již, že
tělesnémoslabenía v mepňíčinatoho tkví v částečném
chanick)rch pŤekážkách.Fysiologicky vzato, KarelTylš,
jako všichni jemu podobní, potŤeboval ve svém věku
iilnou oporu pŤi v1íkonu psaní, pevnou podložku, na
které by starcova ruka jistě spočinula. Pak mohl vy.
tváŤetpísmojako na pŤíIohách3 orig. a 4 orig. Nebylo-li
těchto podmínek, dostal rukopis charakter nejistého,
rozbitého a v tlaku bezv,fraznéhopísma na pňímo ná.
padně porušenfch liniích. Plynulost psacího pohybu
prav1ich rukopisťr odpovídá rytmické pravidelnosti a
tlaku, pŤeryvy v psacím pohybu se objevují t až zkrát
ve slově, na pŤ. V electenj, ct ou. Ye sporné listině
,,Telefon.. mohla by i v tomto ohledu vlivem svalového
antagonismu nastati patrná změna, ale neděje se tak;
plynulost sice není taková jako u písma normálního,
avšakv pŤeryvechnutno konstatovati shodu s rukopisy
pravlimi.
Úrouei a zručnost.PísaŤská zručnost 78letého Karla
Tylše je značná' musí však bfti podmíněna již okolnostmi, jako poloha, podložka, psací náčiní a nedá se
proto srovnávati se zručnostírukopisu sporného,kter
vznikl za podmínek pro normální vfkon psaní ned9statečn1ich.V pravopise shoduji se srovnávané doklady
v nesprávnych znaménkách diakritickfch, v zaměťlo.
vání čárek a teček(Telegrafni,truhlik,Slatina na pŤíl..lr'
prosim, dostanina orig.); v zásadním opomíjení těchto
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znak ve v,Ýrazech potrebn1,Ružena na I I a Yelectery!,
Vlckoaa na 4. orig. a Velectenlt,dedictuia ja ta 3. orig.
Gramatickou zvláštnostíKarla Tylše je uživáni tvaru
,,llnože,,místo ,,m[iže..na 4. orig. ve z. Ťádku, na 3
orig. v Ťádku 3. ,,nemože... Tent!.ž v!,raz se však
objevuje v rukopise sporném ,,Ružena može* na po.
slednímŤádku.
Jednotliuá pismena.Tvarová diferenciace mezi spor.
nym ,,Telefonem.. a doklady prav1ímije značná.Jest,
jak jsme již uvedli, vfsledkem mechanick1ích pŤíčin,
a proto povrchová, t. i. nemění tvary písmen v jejich
podstatě, n|,btž kŤiví tahy normá|ně rovné, vybočuje
z linii, krátce, deformuje vnčjšně.Individuální pod.
stata za těchto okolností ztstává nedotčena' a proto
litery, jež se na první pohled znatelně r zni, mohou
bfti vftvorem téhožpisatele.
Srovnávána jsou písmena, která se vyskytují v textu
sporném i nesporn1ich.
S _ nespornéje litera pěkného tvaru s dobňe vykrouženou smyčkou a zv|áště charakteristickou adjustací
ď
-..ií
. Tent!ž zpťrsobvyhotovení se
v konečnémtahu
všemi zmíněn;imi znaky, najmě adjustací, nacházime
i v rukopise sporném ve slově ,,Slatina... Tatáž ad.
justace oujel,uj. se rovněž.,,'Š....r,.
slově,,Špačkom...
Ú ve slově ,,Úpou.. vyznačuje se zjednodušen/m
provedením, pŤi čemždruhá nožičkaje zŤejmě kratší

nad
fu. uu,ua

ve všech srovnávanÝch dokla.

dech je umístěna v téžev1iši nad písmenem v
velikosti i síle.
P - spornéje poněkud nedotažené,ale zák|adnítahy
roB

ukazují na shody s literou nespornou jak v rovném t ahu

-(P

/

zák|ad'nim{*../ , tak zákrutui částid,,he U.

V - tato litera jeví naprostou a jasnou totožnost
s písmem nespornym. Ve vyraze ,Jlčku.. na sporné
Hjtině a ,,Vlčkova,, na 4 orig je litera ,,V.. spojena
s následujícím ,,|,, zprisobem ne právě obvykl1tm
u písma tohoto niveau.
e - v obou pŤípadechvyznačuje se doleva vyklenutou smyčkoua velk1ímobloukovit1ímtahem spodním,
zlom"n ,í , knt,fžprincip se objevuje u písmene ,,I,,,d to zase souhlasněv dokladech nespornfch
ktery blvá

i sporni,ch

t
/
/Í/

; - j. charakterisováno pňedně právě jako ',z,, ve|kfm horním obloučkem, poměrně mal1im hlavním

tahem,U ,,Í..zlomenymfu , u ,,z,, zasevelkounebo
ned slednouvlnovkou /tJ , L
a-

.

skládá se ze dvou od sebe odloučen1ichtahťrjako

litera ,,d'..; první tah je veden z vnějška dovnitŤ a..

,

druh1i značně odsudnut nebo pŤileo.,, l.:'j[z , ,,,.....--v,
pŤi čemžjeho oblouček je buď zlomen, nebo široce
otevŤen.Shodně je tomu i v srovnávan1ich dokladech.
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Ve srovnání s ostatním textem vyniká tato litera nad
ostatní svou velikostí.
m - n obě písmenase vyznačujísklonem k arkádám.
Nejnápadnějším znakem těchto písmenje však doleva

rn
zahnut1i
hlavnítah u koŤene

, rL, a to sou-

hlasně v rukopise sporném i nespornfch.
t -je tvaru zásadně švabachovitého,s háčkem spo,/,
jenfm s hlavním tahem /v

shodně v obou pňípadech.

jmenovitě vyššímdruhfm tahem, jehož druhf oblouček

i

je zlomen po zvráceném hlavním tahu ,.:I!-,
nedosahuje zák|adny.
Posudek.

Po všestrannémšetiení,jak uvedeno v nálezu' se
zvláštnímohledem na fysiologickou stránku písma
je
nutno mití zato, žepisatelemlístku,,Telefon,, o7at. t t
Karel T2lš.

d -j"
ve sporném dokladu vytváňeno dvojím zp .
sobem,jednak latinkou, podobnou man rou jako litera
,,a", jednak kurentem, charakteristickfm ploskfm obn,
I
loučkem druhého tahu ,LJ jako na 4 orig.
y -je vyznačenove všech srovnávan1ich dokladech
vyššímdruhfm tahem nad první ť;.'.'.,,zpravidla zlo-

konstatujemezvláštníspojovacíčárku s následujícím
písmenemve formě vlnovky ...it..,a to opět shodně
j

ii
ve všechdokladech,
h - vyznačuje59souhlasně ve všechtŤechdokladech
IIO
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Na prv pohled, bez hlubšího pozorování, je tento
rukopis charakterisován neurčitostía malou vfrazností.
Jen místyzesílenytlak vyniká z celkovéhoobrazu písma
a udává fysiognomii rukopisu. PŤíčinoutétobezv,fraz.
nosti jest špatnédělení slov, do sebe zabíhajícíŤádkya
nepravidelnf tlak. Podle většiny typickfch znakťr ru.
kopis ukazuje na pisatele mužského.Jeho stáŤí!e p9hy-bujekolem 5o let (podle systémupsaní |iter V, M, b).
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II3

V době, kdy.byl, tento rukopis zajištěn,
pisatel byl
zatčen'pro sriatkovépodvody á k.,,.,*ilství..
K deriít m se takédoznal.
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Zkoumánim písma zablxá se lidstvo od pradávna.
historik Suetonius(I. a II. stol. po Kr.) stu.
Již Ťímsk1i
duje rukopis císaÍeAugusta a zevrubně jej popisuje.
Rovněž tak i šetŤenípísma pro ričely soudní má své
starédatum počínajícod dob, kdy se písemnédoklady
stávají pŤedmětem nekal ch rimyslri a zločinu. Tak
nacházíme zrnínky o soudních zna|cich písma již
době císaŤe
v Ťímské
Justiniana (6. st. po Kr.)' ovšem,
primitivismus jako v každém jiném oboru lidského
snaženímá i zde svéprávo a vysledky jsou proto nedokonaléa pochybné.Forensnívyzkum písmase omezuje
na pouhésrovnáváni na základě podobnosti písmov1ich
znakťt,protožepostrádá systému,method a vědeckfch
vymoženostídoby pozdější.Celá další století až do
věku sedmnáctého ztstávají v oboru rukopisnéhozkoumání ladem. Ani století l7. všaknezaznamenává ještě
patrnějšípokrok, neboéznalectr,ípísma provozuje se
sice již systematicky, ale pŤi tom laicky, vnějšímsrov.
náváním uživajic soudobych v1?sledkristudia písem ne.
boli paleografie.
První odborná kniha o charakterolcgickémv1ikladu
prorukopisu se objevuje v roce 16zz od boloťlského
fesora Camillo Baldo pod názvem Trattato comede una
letteramissiuasi copnascano
la naturae qualita dell scrittore.
Kniha je zajímavátím, žebez rukopiinych ilustracípo.
dává i pro dnešnídobu hodnotná pozorovánía návod,
jak souditi z písmana povahu pisátele.Roku l665 vydává Rauenau.dílo
o souání grafologii s titulem Traitédes
incriptionen faux, která sv1im pojetím problém , jako
II9

napodobová.rrípísma, kopírování, padělání a tendence
skreslovací,je dodnes namnoze aktuální. Stojí za zmin-ustavuje
se
Ig, ž. ve Francii, vlastníkolébcegrafologie,
již v roce l57o sdruženísoudnícĚznalJri písma.literé
bylo Ludvíkem XV. pov1išenona akadeÁii. ČÍenství
bylo lze nab1ítijen po vykonané zkoušce.
Vedle odborného.s1q{ia grafického projevu pěstuje
se v této době takéjakési mÓdní amatéistvi. PŤe.dstaitelé intelektuálního světa, jako Leibnitz, Goethe, Poe
baví se..posuzovánímrukopisri tak, že na podl'ji:j,
kladě estetickéhodojmu tvoŤívšebbecnoucharakteristiku pisatelovu. Později se vedle tohoto estetickéhovych'utn ávání rukopisny''chprod ukcí uplatťrujesnaha prá.
.duše."Děje
niknouti lrlouběji k tajtim lidské
se tak
rovněž jak1imsi intuitivním ponorem do hlufiin nitra,
a to v měŤítkutak velikém, že pŤedčí
všechnymožnosti
grafologie vědecké. PŤičinou-těchto pŤekvapujících
spěchti. je zvláštni nadáni telepatické, jakési'nadsmyslovévnímání písmovych tvarti, s kteiym si dodnes
vědeck1i drivtip neví raďy a k némuž ani sami tito
obdaŤenci:remají.vysvětlení. Nejríspěšnějším
z těchto
psychografologri je
Scliermann,
kterf
.víd.eřsk,,Í
-Rafa;t
svézkušenostipopsal v knize Písmonelže.
Z,estéts\ích
vyšel
takéfrancouzsk/
.
'
-vy-kladačr1^písma
abbé H2polit Mic hon ( r 8o6-r BBt ), tvrirce vlastní grafo,.
logie a zakladatel t. zv. školy-francouzské.Mi-chon,
obdaŤeny nevšedním.ischopnostmi, pŤistupuje k po.
suzování písma bez theoretick1íchspekulací^názautáae
prostéhopozorování a srovnávání - empirie. Cel věk
shromažďuje.obrovsk;i.materiál a i kdyi dnes jehb ná.
zory jsou pŤekonány a jeho objevy zapad|y jaká omyly,
z stavil.pro pŤíští
generace bohatstvípo.a.'et.i .fu""
bylo
nutno Ťešit.Vedle.jména ,,glafo.
PIéT.Y,'}te1é
logie.. dává tomuto oboru cel systémč.,v.
,,,li:učr:k,,

(signes{*'.,),|.-.Í,.'s"1',"Jl:i#}J;}'á1t

g'urotogi.k1.|*i1.ť;;k.i,,ni,nz,iiŽd
-íuti.hon joďpovídá
kolekclP::fl;i#"",.i.
je o ivéJh.ťi
[ou

korelát
pávahor"f
HiJiÍB?:í1x["''l""piáátpJraaa

l'.["iai,,.,uer.v.uÉ.ť{m:l'..ilt1i*:"
ve spisech
neníjisté
11i:'ol'zkušenosti Michon uložil

gie,
deGrapholo
s1s^ljme
;p
t
{l'L,sw,,r:ži
f,rff;ii"Ecriture,Mémoíre
a, l,op:,iiinI., d;apresson

a konečně
L,Histoire
a,i i,pž,ns:senÉcriture
leur
surla Meth,d,,,,,i,,,ž,
d,aprěs
jugeés
a,, noioíliiil' ii Ia France,N{.ichonČasoprs
Dictionnair,
,y!á,:.á
Ecri,ure.V r....í-liiíá_y: pŤerušením
vycházíi po
ut,'ery^;,;"b'*
La Grabhologie,
'
,m.ti
:u grafologii až do
"^. áakJadatelově.
francouzsr::
ádá
ovl
Áuue Michon
+Í::*u"",Át,,v
Ťheorie znače]o.
oŤíchodusvého;;;;"č,;ii1,x-Jamina,
materiál, jejž bylo těžko
ou,*.1.v.
rozrosil;;
zatím
ie
si zača|yuza,.
jJ.,oilivé
prit.*!
.
".'aky
ovládnouti
geniální praktil(
iemně odpo.o.vuiii..c,Žpi.,-r*.J1T",
a s- bohatÝmi zkušenostmt'
i nevšedni* po,tr.hem
vlastu"'z91charakterová
docházízábykilil"í, í,
a ne|zeproto kore.
má,,ekol*'yěíZÁ^'1t1"^v'.ich,
nost
'yi"ptomem povahovfm.
lovati jeden ""# - l"aíi*
Grafickj
j.'i.á y iry,nu^"* ::Ň'entní' jel t'h:y'
Každf
hodnotu
",,ut.mrti symptomatrcko.u
v,Ýtazmriže
tvaréch.Z y,e.
v nejrriznějších
^"ju,.,,o'..1
objevuje.li,. opc.áu.,c

;

kolikrát op"*.í",,ž"

:1,]'!.ší

1íá1- "*i",
znakťr::*u
a
viastnosti
této
mnohost
"..t,yb.ji.íc"h
v
! zlamp]'*1
nečiní.
J.ho,,a"li."J a;9.i:i:]:;"oÝ
ie.obraznou fixac.r
je určovánpr...u"ea!.,.ím,ž3rukopTs"o.tutníchduševne
Ťaá,'
pohvbu u." onj!á;;;.;.lo"

i.:'.#l':ťil#i.'ťi":Ň:::i"il:!"J.i:l"'1]
Michonťrv nepŤehlednf materrar
Í2I
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tlteoriiresztlant.
Rozlišujepsychologicky vlastnosti primérnía odvozenéa soudi ''a u.t]te ír"'i""..i";;o;;.
ze součtuněkolika znakri. Své resultu"ty
c.e|ii"*Jamin tvoíi ze známek
., o,-í ,k'pilá;i'.
"uh..,.-riy.t,

Jsouto: t. ZnámkyvyššÍ
u
"izri,i"i.r.r.tuar"i,á.u.tu,,i.
z. Známky individ.uájního
zptiso'" u

gentnosti.3. Známky mravnípovahy,jako
"';;;;í;;.ilnáklo"""'.i
a city. 4. Známky 'ílY vrile.. Znimky;;.;.t.
5.
h;
smyslu. 6, Známky věku.
7. Z"naÁkv Jáir"'li;;
mužské
a ženské
dá se rozlišitijen ' páubepoJ;b ;;í).
B. Nčkteréznaky pathologickj.
Pjestll žeCrépiěux.JarřinpohŤbilMichonťrv
svstém
nezbavil se jeho-zastaíalch ;.,hoi. clp;;
.;fi*#
na methodách francou"šk1rch
patrně ui,,o., r..,tl.,,1.,i
iso.lace,zaviněnépolitick1imi u'daiostm
i mezi Francií
a' Německem,které znam.enajikonec spolupráce
-."i
oběma zeměmi.
*V.y.sledkysr.épráce Crépieux-Jaminu]ožildo knih
Traitépratiguedi Graphotogie(rsáii, La Graphoi,n;;;,

Exemples,
L'Exbertise-,n
b,,ii,,, "/t,

L'Ecriture et le Caractire,Les Basu F;4f;;í,""nf,:,t,i,
de la
Jondamentales
GraBltolouie
et Exbertiseei Ecr.itures,ť,Ag, ,t u š,r,.ao,i,

l,Eirinrěa Lesble-ments
a, i,,:;t,i,tr,,.co,o;itu",;-;;-

sledníABC dela Graphologie
(lqzo).
od let devaccsáty.i'*i''uieĚoíoletí stává se
srafo.
logie'monopolembadatelťr
německych;l;;; ;,##;
děliti na dvě skupiny. V prvém obaoui ,.
nčmečtí
lékaŤiErlenmayei, Preyer u ]Ví.y.;:.il;,;
"orái'i"lj
.i{+í vyplfiuješkolaKlag.iouu. ,
{e1e9|Ým lékďrim-pJychiatrrimjde pŤedevším
o

{B7gvyd,ávď.qtrt nit,ii)y],

*..}:rogji
Bí:li. \otu.
Knlnu
ute J:chrtÍí.
Grund1'iigeiltrer Ps1lcltologíe
und Paího.
hgie. Yědeckéiečeti '. áoitauá-graátogii
r'ystouDením
JensKeno proÍesorafysiologie WilltelmaP,q,i,o. Átkotiu
too

ie |vsiologem, všímá si písma s hlediska vjhradně psy,.r.'áioei.kžho.
V knizď (ur Ps1c|tologiedes Schreibens
(r. 'a!5; požaduje pro graťologickébádání experimen.
mechanickfch vlivťr
)ai"ir.o",piezkouinání pŤedevším
.
kterépťrsobí
*""r a dále zjištěnío formulování zákonri,
I*-"""ik"
o"í,-u. Sám tŤídí znaky písma na sklon
pŤeryvy.''Hlavní
íi'*u, trvání písma, tloušťkuta! .a.
vcelku jeho
když
i
však,
;;í"d"" P.eyérovou ztistane
první'stanoví
že
jen
již
historick1i,
áiío .a dnes vyznam
slova smysl.''P,u'''-T'5oy.'
vlastním
ve
není
že
zásadl,
je vysledkem čtnttelu
psaní
že
nlbtž
risty,
nohou nebo
mozkem'
píšeme
že
čili
osvcho]ogick1ích
""ilk;-;;
ádnoz psychologie dívá se na grafologii
Die;;,g Mqer, č|ei Ňe...ké grafologické sPolečn.os,1i
(I896_l-9o8), spolupracovník časoPisu GraphoLogtsche
ge.
uiíot'ní1t,,á 'pol""ydavatel publikace Arc|iu fil.r
('
,i,í,t ,|n,i s, hriftintersuchu,g,, wzd uerwandte G ebiete 9o7
ažl9og).
--\'ť.l,e.
ve své knize Die uissenschrtIichen.,G:*d!,q|,:
p9.k."syJ
derGráphologie,vyd. r. I90 I , zkoumá svédŤívější

;'id;í;- J8'u.'uá"i měthody.grafologie"1,p:d!l-l1Ť
podává novf vyklad psant
fvsiolo"sickéma současně
;,."*."p;'chologickou vylučuje platnost vliv

mecha-

jérroobjw 'se.q'ká diferenciace
Ň..iaritEzitejsi
"nechtěněhď psani. Volní
"i.";l'.r'i
vliv pisatelriv. se
chteíého a
v tazich hlavních, jdoucích směrem dolťr a
"piu.r'"p
tjto te,idence pisatelova se uskutečĎujezpravidla na
počátkupsacíhoaktu. PravézaměŤenípisatelovo a3eho
ásobity if,,u, se projevuje.".u,ko.".i slov nebo vět.
c'u,rotági.3. o"s.'" oávislá od charakterologie a vědecká nezralost tétodiscipliny škodíi grafologii:.Plot9Ž'"
vytvoŤiti živy obraz pisatelťrvz grafologicky zjištěnycrt
znakťrje rikálem chárakterologické kombinace.
Psyc'hiatr věnoval pozornost pathologii písma a tato
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t{s{e.no díla,kterénamnoze zastara|o,ztlstáváaktuál.
l.,kongres německ ch znalcí pr,-"{."r".
i'^':."|{'_dlž
logŮ
z povoláníroJ<uIgz4 v Lipsku prohlási|graěloeii
'u .lul.,g pŤedškolení.
pro prísiísou.dníznalc"epi'-.u,
uydává Dr Hans Schneiikertird.y..o,,.. knihu '
doplůky a
"ruii"i*i
'opraY?.mijut.o nájtepsík tomuto .l';il.
v uvoou tohoto
dÍlakonstatujeSchneickertdva směrv
y9 vyvoji grafologie. VÍuoj intensivni u ."t.",iu"í.
Sám se kloní k sméruexíe.'Jivnímu,
totižke grafolo;ii
pŤírodovědecké
na rozdi|od grafologieintensTv;';.?;
t. j. na základě hlosofičko-spekulativriím.
:o1:"1"Ý'
roole Ďchnetckertanezáleží
tolik na určité.qrafolosické
školejako spíšena.zjišťování
materiálu p.". |r1.'ďá"Ě.
směr,
jen
neboé
tímto
zptisobemjé *";;; g.;Íb9.*Ý
logii zajistit uznáni a vědeckouspolehlívost
.grafologického
Vrcholem vědeckéhobádání
podle
německ/ch hlasri je Ludwig l{l,g,,, áekoli., Hu'',
Schneickerttvrdí,
?i ":lí 'p*í]lé ňovažovatiKlagese
za zak|adate|e vědecké
grafologie, neboé ---'.-...r
zásl"uhv
G.-Meyera nejsouv tomto ěbo.., J
*."li.
"i.
^ Klages -Je tvrircem šk3ly,do nížpatŤíjména Max
Pyl":.a Hans Jacoby, Beinhard ScirultzJ-Nuu-Uu.n
a 3tnÍ.J9 Pozoruhodné,žeI(lages, universitníp.ofesor]
svou vědeckoudráhu začaljakobadatel na p.iri
dáfo.:
loglckém. s H. H. Bussem] zak\adatel.,,Neň""t.e
grafologické'společnosti..,
vydává v roce IBq7 časopis.
ktery do. roku
vycházi
pod názvem Eerichte'deí
-lB9B
graphologtsclten
Gesellschaft
a pokračuieaž d'oroku roo8
P,gd,'zme19n-y-titulem Griphologísčhe
Monatst,i;. šíil
si9.ni\ n.1.el
jTtg pŤíIohu,,l\'ově vyklady.., á;
prtsptvalttakéčtenáŤi.Pro uá-žnou
"i.hž
práci badatelskou,
kterouv časopiszastupoval
Y.y.l á Klug.,, by;;b;i
tak žiu,ll
široké'lidové
k?yby,";b'í;
7ajeÁ
".í..j''o,ti,
populárních
vfkladri Busseovfcť,
s nímž.piu.ouáiu
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Tehdeišíněmecká
nebo se bavila velká obec čtenáŤská.

empirikťr
il;Íbi"gi. je Jo'"d pod vlivemfrancouzskjch
pracují
nichž
na
3l;jilh";$'.émemznačeka resultant,

čtenáŤi.
sami
"..
od roku
Ý1u'."i tidobí německé grafologie s9 datuje
'd;' ká' vychází Meyero'va kniha ,,Die-wissenschaft.
dár Graphologie... Na .veŤejno.st
ilžh;..d'.,ídiug.''

9.1fu:
i;;.;.,pi' ""aairruges jako v1cho1soudobého
jakysi
kdy
tgo!l,.
Roku
.iiu.".
bádání
' poq
i"*i.rě'n"
studii
Di.il;i; R*.t .'u.rejĎujev ,,Měsíčníku..

nastává
,,Nauka o gáfoiogig,l.,fchzásadách,,,
dosavadní
shrnuje
grafologie.obrat] Čtánek
".lw"ií, ,ni"r"r"sňkllchzkušeností
a podrobujevšechno
"v'i.lrti
vče1něL. Klagese. Je konec lrancouzsKe
oltre t<iit.íce
,r'.o'ii o resultantách,pŤesáv á {akélaická' spolupráce
a nastupuj. ''oié ridobípro grafologii,repre.
čtenáŤri
t. zv. školouněmeckou.
sentované
-Á.,.o. článku 'Ň""t.' o grafologicklch zásadách,,
prace
není nikdo jinj než Ludwig JŠlagessám a Jeho
der
'y;il;i p;ácii 1.. r9ro).pád nážvemDie Probleme
ch_áp.ati
pokus
i,íiiit,i;,. ;." to p..i''i ii'o.e za|ožen!
K#!i
íj""..

grafologii;ur.o .tázt.u vfaz9v.9p'y;Pl:gic1._nanapod titu|em.
Ěula pš"děii rozšíŤenaa doplněna

a dosáhlaod r. I9I z 9:
'it,,6i undčharakter
"dl!''i?^1i"
vydání. Vedle tohoto zákl adníhodíla uveŤej1"J.'::i9..-.
(t' I9ro)t -Aysarucyyll
3eSte Prinaipien der Graphol.ogie
konečněr. |92+
('g3-')
bestaltungskrift
ha!* und
'a
ntijtin,i,gi, di, Pi;ii tigi, )n"u i,dschrift.Jakodoplnčk
r íJ,.,.,-graťologícké*".'dil.', autor "yáa"a Grapll2Iogisches
Lesebuch'i ;l: r"ir'u |rináší sto vzornjch
kteréj sou dobrou cvičeb.
ukázek rukopisn1iJt,","oiuo't.,
nou pomťrckou.

'..^f^l^ai.

Klagesje charakterologem
.1jíP se Pro sj"!Iq]'
jií
vyslov"en1í GeorgemMeyerem.
'prn"j3 p.ižadavek
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Klages chápe také grafologii jako speciální v,i,raz charakteru a na bohatém ilustračním materiálu zkoumá
písmo široce a obsáhle v jeho pravidelnosti a soumčr.
nosti, dvojznačnosti, tvarové rirovni, vydatnosti, rychlosti a pomalosti, tŤecímtlaku, drženípisadla, tlaku,
šíi.ia rihlu sklonu, těstovitosti, zptisobu spojování, vázanosti, zbohacení, směrovémcharakteru, zd raznění
začátku, pŤetahování,pohybovém rozvrženi a uspoŤá.
dání písma. obsáhlou kapitolu věnuje také rukopisu
umělému.
Klages vycbází z novodobéhopojetí psychologického
a chápe člověkajako tělesně duševníjedinečnost.Vy.
jadŤuje to svou známou formulí, že ,,dušeje smyslem
živoucíhotěla a tělo pak je zjevem duše...Rozvinuje
a doplĎuje názor Preyerriv o psaní jako v1ikonu nejen
ruky, nlbrži mozku, neboťrukopisjepro něhografick m
v!,tazem celkor,éosobnosti pisatelovy.
FIlavní zásluha Klagesova tkví v objevu zákona a-úrapohjbu a zákona osobníhoobrazu uedoucího.
Podle
<oué|to
prvého zákona každémupohybu vnitŤnímu odpovídá
analogicky pohyb tělesn1i. Každ! nechtěnf pohyb je
odvisl1iod vnitŤníhopopudu a jeho vydatnost odpovídá
vzdálenosti cíle, k němuž směÍujeme. Zákonem osob.
ního obrazu vedoucího Klages vykládá, že každ! spontanní pohyb je podvědomě spoluvytváŤenvedoucím
obrazem osobním, kter;tje každémuindividuálně dán,
a dále' že všechny tyto lidské pohyby vznikají pod vli.
vem nevědoméhoočekávánírispěchu. Podstatou vedou.
cího obrazu je podobnost. Prajevem životaje rytmus.
Rytmus je v,frazem žívota,takt je v,ftazem ducha. Je
nutno rozlišovati rytmus od taktu' neboťprvní je opa.
kováním podobného,
druhf je mechanickfm návratem
stejného.Charakterologické Pojmy Klages posuzuje
dvojznačně. Každou vlastnost je nutno chápat jako

jut." vÝslednici srážky
poměr k vlastnosti protivné, t1'
Tim s1 dástává k tuaroué
mezi popudem a ;áp;..*. ktero u lzc stanoviti celostrouni,vlastníp"g'...;j pi,*u,

ni*ít.ou."11.':itl';"íJ"::ti."T:i?Ťffi
:il-jÍ[1
intuitivní schopnost nazlrac]

á:j1"Fj|:":T".]*';#x#iT:l;H-1
".urusi"i

tváŤení
;,,.o9utiz"osti pŤe
ffffi :ŤJ:::#:;Í;.il ;.;^k
oriladatelnéhotlaku pŤes

vlastnostípísma i*i-ii'h;;
až k nepravidelnostia
pomalost,*uto,.,.iáir.á't "ta.
(nechtěnápravlitíhlosti) a zákon p..i'áJ"r"\ a1ě"
ri* iě,'vme".n rozdíl
tlak, #;;;;.j.
delnost,šíŤe,
driležitfzemezi písm.* pri,o)i;ffi;épÍirozĚnÝá.
Každémučlověkuje
identiďk");i;i,*".'pŤi
iméná
vyjadŤování.iehož zmérta
i.o".o ieden ".č'i.7;,í;Ú
jednotnější
ffiz,,ěiť.Ěr#i.íi,uiĚl pouuhov"ě

;J .:'l

.

:ťj':tomu",!:":.|J'.,
!',{,::#,;,*:
ffi
a labilnost
i..;.'ŤH''i..jJ
pŤedstavuJ",,u.,ui.ťii'p"áu;ibczbarvost
postoje.Hvsterik neví,co
bez vnitŤnipotrJ| p.uilého
_- riká i.d''im d.-

je a co .r,.., r.eJ,io."i;;;hJ"vsk!
vltazem

iso-unitkovité
chem ano a ne. Jeho grafick.1im
silně
f;'sibgnomií
aznou
tvary' charakterí*uuřé bezv1t girland.
a.
ubroušenf.t, tva't' arkádov'.fch
teorie o mythické
Ludwig Kt"g.,:;;;;.;i;;'šiěl
školy, do níž se
totalitě písma, ;a;J;;'-k1udu..1.'''
B.':-

jména,j&
počítají

Jacoby,
{;-P"}]5,'Hans
a jiní. \ivcházeiícez nauKy

"
hardt Schultze-Ňaumburg
;;. otiz.kami,speciálním,-:.,!:*
i
;;í*j
učitelc
svého
projevuv knrze
Puluerse zajimáš.,*p^".'1*písemného
psvcÉologickymvf.
aoi,ii,i,;tt.
t,gá')-Í
d,,
$lmbolik
znamemup,,.*.ou-foimouttižáLt"aničt'tidst<ycrt
ja,teno . pl..Jtr po moci " 1]':
pudri, pot,tu.,.,i.r,á,
(lg3 v postavenr
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sociálním. Grafologie je záIažitostívlohy. Je vědou
v užitímethod a uměním v charakterologickésynthese
pŤi vytváŤeníosobitéhoobrazu. Grafolog dává na sebe
pťrsobitpísmem v jeho celistvosti i částech a toto na.
zíráni rukopisn/ch produktri a jednotliv/ch jeho tvarri
vyvo|ává v něm pŤedstavu symbolri. Podle vfsledk
soudobého bádání psychologického a psychiatrického
Pulver chápe osobnostjako mnohoznačnost,která vede
až k rozpoltěnosti. Tvarová roveĎ, jako kritické sta.
novisko k chápání osobitosti,je dána obsahem bytosti,
jimž se rozumí pojem tělesnfch, duševníchi duchovních
vlastností individua. Tento obsah bytosti v rukopise
jeví se jako v1Ísledekdokonalé analysy a nepotŤebuje
k svému konstatování subjektivního spekulativního zá.
měŤení.
Podstatou Pulverova gra|ologickéhosystémuje sym.
bolika psací plochy. Psací prostor má tŤi rozměry. TŤi
pásma prostorová, horní, dolní a stŤední,symbolisují
tŤi zony lidské bytosti. Horní pásmo obráží ducha,
život intelektuální a ethick1i, dolní pŤedstavujehmotu,
tělo, podvědomí, život pudovf, jako tňetí dimense,
stŤedníje obrazem oblasti citové a smyslové,vědomého
života vnitňního, duše.
Psací pohyb pŤedstavuje extraversi, neboé vede od
subjektu k objektu. Pohyb zpět, levoběžn!,je symbo.
lem pisatelovy minulosti, od nížse buď vzdaluje nebo
k ní směŤuje. Tak se projevují introvertní, do sebe
obrácení. Hans Jacob1l,pro nějž hlavním činitelem pŤi
analyse rukopisu je rovněž intuice, schopnost vcitování,
promítá v knize Handscllrift und Sexualitat (tggz) do
grafick1ich forem život sexuá|ní a B"rnhardt Schultze.
hledá souvislosti mezi písmem (Handschrift
}lÍaumburg
und Ehe, 1932) a stavy vypl1ivajícimi ze soužití manželského.Grafologie je pro něho uměním a nikoliv

věclou. Víder1ská badatelka Roda Wieseroudzab,fitá se
písmem se zŤetelemna kriminalitu ve spisech Die Ver.
(I g3o) a Der Rh;ttmusin der Verbrecherbrecherhandschri"ft
hondschrift('gs8). Pozoruhodnéa od dosavadnípraxe
odlišnév1rzkumy učinil s hlediska čistěfysiologického
docent grafologie Rudof Pophal ve spise Grundlegungder
bewegwtgs
1lh1lsiologi schett Gr apholosi, (, gzď. Autor zkoumá bez psychologickf ch záv ěr.Ů'technicko-fysiologické
podmínky psacího aktu, jako uchopení a držení piiadla, postaveníruky, psací činnost,tŤecía držátkovy
tlak, postavení prstri atd, a staví tak bádání o písmu
na základ čistěpi.írodovědeck1i.
V tétodobě rostoucíhozájmu o psychologicky vfklad
písma uplatĎuje se takéhledisko vyvojové.astudují.se
der Kinderiukopisy dětské.Minrn Beckerouá(Gra|lhologie
pry
u
čtyŤletch
čmáranin
si
dokonce
schrift,l9z6)všímá
zák|adní
Toto
jej
hodnotu.
dětia dokazuje ich v,|,razovou
dílo má v, znam pedagogicky. Písmem mládeže.pokročilejšíse zabluá SebastianBauer spolu s oskaremMannem
(rggs).Je
v knížceDie Graphologieder Schiilerhandschrift
rukop'sech-39
na
poznatkťr
to zkouška grafologick!,ch
chlapcri a dívek ve věku II_I4let srovnáním s posudky
utitélri.AutoŤi docházejí závěrl, že dětsképísmo není
zcela privodní, neboť jest závis|é na stupni zra'losti,
školnípŤedloze,na učiteli a na napodobeníjinfch.rukopisti. Mechanick m, nevědomym projev9mstává.se
psání v Io.-II. roce' u dívek o něco později. Pathologické
znaky se objevujíjiž v I.-2. školnímroce.
Odchylny postoj ke grafolo gii zaujal Noeck Sltluous
v knize. HerkologischeGraphologie
, vyšeď z charakterologie Fr. Ktinkelho, za|oženéna individuální psychotogii Aaterově. Psychologické vypovědi nelze chápati
jaĚo absolutní, nybrž jako vyrovnávánimezi subjektem
i objektem. Proto poiuzujeme s hlediska herkologické
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charakterologie nikolív vlastnost, nfbrž hranice vlastnosti (herkos : hranice) a rikolem posuzování písma
je hledání stupně a zp sobu, v jakém se povahové
vlastnosti objevují. Individuální psychologie měŤíhod.
notu člověka podle jeho zaměŤenísociálního. Poměr
pisatel v k jeho okolí je vyjádňen ve směrovémsmyslu
písma. Existují dva směry, centripetální jako v, raz
založeni nesociálního a pohyb centrifugální jako projev
společenskéhocitu. Arkáda, těsnost, pomalost, zdobi.
vost a levoběžnostjsou znaky centripetální, girlanda,
šíňe,zdrirazíováni horních délek, většírychlost, zjednodušenía pravoběžnostvyjadŤujícentrifugalitu.
Vědeckou se stane grafologie, až nahradi svézákladní
hledisko, určování tvarové rovně, která je od dob
Klagesovfch vftvorem intuitivního, subjektivního na.
zíráni, měňítkemnov1Ím,pŤesněstanoviteln1rm.Tím je
společensk,fcit, kterf se dá matematicky pŤesnězjistiti
a měŤiti. Dťrležitá loha pŤi stanovení tvarové rirovně
pŤipadá rytmu. Ještě se však nepodaŤilo a ani nepodaňí
rytmus písma spolehlivě udati. Písmo je rytmické, Pokud je omezeno na Ťadu podobn1ích,periodicky opakovanfch tahťr,jaké pŤedstavujímalá písmena. Avšak
každ! tah, naznačujícíhorní nebo dolní délku, znarytmus, právě tak jako každévyjádŤení
mená pŤerušen1i
kŤivek, obloukťr, hrot , nasazování znamének atd.
Rytmicky mťržečlověk choditi, mlátiti, zpívati atd.,
ale nikoliv psáti.
Druhou zák|adni podmínkou spolehlivého grafologického posudku je pňesnosta jasnost vfraz .
opačného názoru proti Noeck Sylvousovi je Broder
Christiansen, když ve své knize Neue Grundlegung der
Graphologie tvrdí, že prapodstatou tělesně duševní
existence je rytmus. Jeho grafologie je za|ožena lla
typovém tŤídění.Rytmus pŤedstavujebuĎka, která se

skládá ze dvou částí:první je. v1Ípad,druhá návrat.
Zák|adní typy rytmické vidí Christiansen v hlavních
formách veršov ch meter. Trochej a daktyl (_. ., , . -)
znamená uvolnění, iamb a anapaest (u l,' ., - , ) na.
pětí..Christiansen r.ozeznává typ uvolnění a typ napětí.
Goetheje pŤedstavitelemtypu uvolnění,Schiller tybem
rrapětí.Veršovou formou Goethovou je trochej u Í'ě*umeter, Schillerovou iamb. Volí-li snad básník metrum
jiné' je to jen drivod vnější a sám se zase spontánně
dostává do svéhometra osobitého.
oba typy se projevuji v!,razně v každém pohybu,
gestu' v Ťečia také v písmu. Trocheji odpovídá girlanda' iambu arkáda a rihel.
Jednotící hledisko v celé Ťadě odlišnfch názofil
a. systém grafologick1tch podává universitní profesor
llo2s Wenzel v dii'e Graphologieals WissenschaÍt('gsz).
Podrobuje kritice dosavadní vfsledky a praxi grafo|ogie, zhodnocuje jednotlivé systémy, srovnává je,
hledá souvislosti s vědou psychologickou, konstatuje
dnešnístav grafolbgie a naznačujejějí hranice. Grafologie je podle jeho názoru v pŤéchoáném
ridobí mezi
pŤedvědeckoua systémytvoŤícífasí vědeckou. Wenzel
konfrontuje názory a zkušenostijednotlivfch badatelri
(Pulvera, Saudka,. Sylvouse, Chr"istiansenáa Klagese),
pokud se tyčezp sobu vázáni, stupně vázanosti, tlaku,
těstovosti a ostrosti písma, polohy, těsnosti a šíŤe,po.
měru horních a spodních déleka zjišéuje,
žeje zbytečno
zkoumati dalšíokolnosti, neboépŤesrriznost akcento.
vání, rozšíŤeného
nebo zuženéhov!,znamu a pŤesr znost theoretického
-pojetí prakticky pňevažuje shoda
odchylkami.
Úkolem
pŤítomnoštije sjednotiti
|a.d
3ednotlivé Systémy a pokračovati ve vfvojově-psychlogickém zkoumáíí písma.
V poslední době proniká do grafologie risilí, získá-
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vati a ověŤovati poznatky na podkladě typologického
tŤídění.Vedoucí soustavouje typologie Kretschmerova.
Zájem se soustŤeďujepŤedevšímna pohybovou zpriso.
bilost a psací tlak duševně tčlesn1Ích
typri.
Na prvém místě jest dlužno uvésti práce rusk1ich
badatelri M. Gureuiťe(Motorik, Kiirperbauund Charakter.
Archiv ftir Psychiatrie, r. 76., r9z6), 'If. osereckého
(Methodik der (Intersuchungder motorischenFunktionen.
Monatschrift ftir Psychiatrie und Neurologie, r. 59.,
I925) a S. Jislina (Ktirperbau,Motorík,Handschri"ft.
Zeit.
schrift ftir die gesamte Neurologie und Psychiatrie,
r. 9B., Íg25' a Konstitutionund Motorik, v témžečasopise,
r. Irl5.' I9z6), kteŤíse pokusili rozlišiti psychomoto.
rická obdaňení a jejich jakosti na zák|adě mozkového
lokalisování a zjišťují,že pyknici (lidé tlustí) se vyzna.
čují lépe vyvinut1imi stňedisky pro energii pohybri,
systémy subkortikáIními, zajišéujícími
pravidelnost ve
stŤídáníinervace a denervace' rytmus, automatické a
obranné pohyby atď. a koordinačními (souhru zajišéu.
jícími) soustavami. Pyknici se proto vpravují rychle do
situace, pracují vytrvale, ale pomalu. Proti leptosom.
ním (huben1im) a atletikťrm (svalovcťrm)jsou motoricky více nadáni. V drisledku toho jejich psychomoto.
rick1t vlraz je pŤirozen1i,plynuly a kulat1i. N{anuelní
dovednost je u nich horší než u leptosomnich a zase
lepšínež u atletikri. Naproti tomu u leptosomrijsou
lépe vyvinuty vyššícentra' která umožřují tvoňenínov1ích pohybov1ich tvarri. Asthenici jsou lidé mal ch,
neplynul1Ích,skákav1ich gest,jejjch pohyby jsou nemo.
torné,prudké a málo graciesní.Spatně se pňizptisobují,
pracují bez v!,držq ale dobŤe.U atletikri setkáváme se
s velkou tělesnou silou. Jejich motilita (pohybovost) je
sice prudká, ale obratná a odměňená.
Podle pozorování osereckéhovykazují konstitučnítypy
r32

rtnné vlastnosti motorické. PÍesnostpohybu je nejlepší
u pyknika, menšíu asthenika a nejhoršíu atletika. StabiIitu pohybovéhosměru mají pyknici a leptosomnístejnou
(totiž stŤední),atletici špatnou. Koordinace (současnost) pohybťrje nejlepšíu pyknikťr a postupně upadá
pŤesatletika k asthenikovi. Kvantita pohybri v časové
jednotce je v témžepoměru jako pŤedcházejicíkoordinace a rovněž tak rychlost zastavení. Rychlost zpracování pohybového tvaru je nejdokonalejšíu asthenikri,
slabšíu pyknikri a nejmenšíu atletikri. V témžepoměru
vykazlji všechny tŤi typy schopnost k pohybťrm současn;im.Pokud se tyčepaměti pro tvary pohybri, mají
pyknici i atletici pŤevahu nad astheniky. Energie po.
hybri je nejmohutnejšíu typu atletického a nejslabší
u asthenického.A konečněd slednost v trváni, rytmu,
]ehkosti a privabuje nejv!,raznějšíu pyknikri a nejmenší
u asthenikri.
Větší mírou pŤispěl k Ťešenítéto otázky Willi Enke
I93o). Zkouší
(Die Ps1chomotorikder Konstitutionstypen,
jakož
klepáním,
tempo pokusy
i na ergografu a docházi
k závěru, že psychomotorické tempo odpovídá povaze
konstitučních typťr, pŤi čemž pyknici jsou pomalejší
než atletici a leptosomní. Pohybová kŤivka u pyknikri
je nepravidelnčjší,mnohotvárnější a trhanější než
u leptosomťra atletikri, kteŤímají sklon k pohybrim mechanick1ima Stereotypním.Pňechod z vlastníhotempa
do cizího je snadnějšíu pyknikťrproti typťrmostatním,
u nichž se jeví sklon k perseveraci. Také pŤi odlišnfch
pohybeclr vedenych současněoběma rukama jsou pyknici pomalejší.Štěpenípozornosti na současněprobíhajícíčinnostmotorickou a duševnídaňíse lépe leptosomním a atletikrim než pyknik m. Pracovní tempo
u všech tŤítypri odpovídá jejich osobitému tempera.
mentu. Únava se dostavuje u pyknikri poznenáhlu,
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Zatim co u obou dalších typri pÍicházi náh|e. Rovněž
psychomotorickéobdaňenímá ve svfch jednotlivostech
určitf poměr k tělesnéskladbě'
Pokud se tfčejemnosti a odměňenostimalych pohybťr
ruky nebo prst , jsou leptosomní na místě prvém pňed
pykniky a atletiky. Psychomotorick! v,itaz vyznačuje
se u pyknikťr pohyby měkkymi, kulat1imi, plynul1imi
a nenucenlimi proti nemotornym, prudkfm a trhanlim
pohybrim u leptosomních.Pyknici daleko pňedčílepto.
somésqimi koordinovanymi v1Íkony,zatim co se leptosomní snažívyrovnati tento náskok pyknik napjat1im
soustŤeděním
na danÝ rikol.
Afektivně volní postoj konstitučníchtypťrje dán pňedevším pŤisně matematicky kŤivkou, označujícípsací
tlak. Největší tlakové rozdily nacházíme u pyknik ,
u nichž tlakovf rozkyv sahá od maxima síly do minima
bytku. Leptosomní i atletici pŤedčívšak pykniky tla.
kem trval1im. Enke vyjadŤuje tyto poměry číselněa
uvádí, že u 5o o/opyknikti ribytek tlaku jde až na nulu,
kdežtou leptosomníchděje se tak jen u tz,t o/ofiB.zo/")
a u atletikrl v Bo/o(16%). To dokazuje u pyknikri volnf
a širok1i pŤíliv a odliv duševní energie, schopnost
oprostiti se od motorického napětí a kŤečovitostiopačn1ich afektivních a volních tendencí.
Rovněž tak v souhlase s tělesnymi typy jsou i grafické znaky. Vyjádňeno číselně,vlnovité kňivky se vy.
skytují u 56.5o/opykniktl a jen u fi.to/o leptosomních,
kÍivky mělké nebo stereotypní se u pyknikťr vribec neobjevují, zatim co mčlké kŤivky jsou u leptosomťr
v rB.z/u a stereotypníu atletikri v fio/o. Klikaté kŤivky
pňicházejí u za|oženischyzotymního, a to v 50o/o|eptosomních a u 7oo/oatletikri, kdežto pyknici se omezují
na 2I.5o/o.Také tlakov/ diagram vyjadŤuje vice bez.
pňekážkovou, měkkou a plynulou psychomotilitu pyk.
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nikri, naopak tytéžkfivky u zblvajicích dvou struktur
vfrazem odporujícíchsi vlastností.
"isou
Vysledky rukopisného šetŤenína podkladě konstitučně typologickém, pokud jde o tlak, odpovídají vf.
zkumu o duktu. Pyknici vytváňejí pŤevážněpísmena
pravidelná, oblá a měkká, vyplyvajícíz nenucenosti a
iehkosti psacíhovfkonu. Písmoje nápadné větší,4?u.
rrostía pravidelnějšímmezerováním mezislovním. Naproti tomu u okruhu schyzothymního 'jsou. písmena
iharakterisována nepravidelností ve velikosti a tvaru'
neboé vznikaji pohybem málo plynulfm a skákavfm.
Mimo písma stereotypní a stylisovaná r,ykazují tyto
rukopisy málo jednotnosti, pŤi čemžvyniká markantní
nespojování.
Psychomotorika konstitučníchtypri je současnědokladem zŤejméhosklonu schyzothymní skupiny k ogatrnému,váhavému a reservovanémupostoji proti naiv.
nímu a pŤizp sobivému chování pyknikri.
S rost.oucímimožnostmi grafologie charakterologické
a zdokonalena objevy technickfmi vyvíjí se také Pr1x9
forensního zkoumání písma. Dosavadní srovnávání
vnějšíchznak.Ůustupuje do pozadí a stává se v1iznamem
až iu poslední Ťadě novfch principri získanfch zkuše.
nostmi grafologie experimentá|ni. Hledá se podvědomf'
těžko kontrolovatelny projev v rukopise. Studuje se
pňedevším
pisateltiv poměr k psacíploše,vnitŤní.re|1c9
mal1ich, stiedních á velkfc}r liter, poměry primérní
u,.k.'.,bé.ní, zkoumá,. .yt..,..,, pohyb, drženípisadla,
riroveĎ a.grafická zručnost, tvar a lokalisace znamének
diakritick}ch a konečnějako poslední stránka morťo.
logická. Ýelká riloha pŤipadá pathologii písma. T..}:
nick!- pokrok dal písmoznalectvímikroskop a íotografit.
é, uv ádimZ bohaté literátury, povětšině časopiseck
jen dvě základní diÍi,.totiz Hars Scineickert, Die Yte

r35

v

Česká grafologie, pŤesto že je data nejmladšího,
uplatĎujíc se teprve od dvacát1ichlet tohoto století,ač
ne bohata na počet,tvoŤívlastní soustavy mezinárodního vyznamu.
Zprvuje pěstována více jako uměni než věda a zp grafotogie$gzz)
sobem populárním v knižce Učebnice
a A. (elink1.
od D. Popeéoué
Prvním seriosnim dílem tohoto oboru u nás je
Vědeckágrafologie,vydaná v roce tgz5 RobertemSaudkem.
Zatím co Se v cizině gra|ologickébádání těšízájnru
veňejnosti a zejména téžkruh vědeck1ich, u nás vědecká grafologie známa není. Tohoto rikolu se podjal
Saudek. Tento badatel znamená sv1ímsvětov1im rozlos pro českou
hledem a evropskymi zkušenostmišéastnf
grafolo.qii. Za|oži| svédílo na širokénrmateriálu mezjnárodním a první zdrirazĎujeindividuálnost národních
abeced. Saudek v sobě spojuje dvě rrjzná hlediska grafologickéhomyšlení,totiž americkou íysiologii a evropskou psychologii písma a docházi tak k nov1Ím,netuše.
nfm objevrim. oběma těmto světrim, kterése navzájem
neznaji, snažíse Saudek získatispolečnou.pridua spojuje tak po prvé dvě na sobčzávislé složky grafologického vjzkumu.
Základním rysem jeho díla je ned věŤivéstanovisko
k mythickému nazírání školy Klagesovy a silné zdirazhodřování zkušenosti.V souhlasese sv1imisoučasníky
notí jedno t|ivé znakY písma na zák|adě určení tŤídy
rirovně. Tato roveĎ je odvislá od pŤirozerrostipísemného v1irazu,lrarmonickéhodělení prostoru a origina-

litv tvar . Druhym principem Saudkovy soustavy je
dominantarolporu. Podstata lidské osobnosti tkví velmi
častov 'o"po.u psychickfch vlastností,-pod jehož zornÝm rihlem ie nutno posuzovati celou povahovou
strukturu. Na rozdíl od dominanty Crépieux-Jaminovy,
kterou byl označován pouze dominující znak nad vlastnostmi o,tut',í-i, Saudkova dominanta rozporu vyjadŤuje ,,vnitŤní rozkol.. psychick ch vlastností a ukazuje
taí<na samf koŤen, pravou podslatu osobnosti.
Autor po prvé príLházi s problémem o nerozlučitel.
nosti meži indiviáuálností Ťečia písma, mezi mateŤ.
vztah mezi individuálštinou a národní abecedou, Ťeší
cizich a současnou
abeced
tvaru
nírn pŤizptisobením
abeced není
h.odnocení
U
jinfch
ku1tur.
asimiiací prvkťr
n b.rž tŤí
liter,
jednotlivych
potÍebí
'hlavníchl'si*uti si tvarri
principťr, totiž tlaku, rozšíŤenía rychlo.sti.
Dosud nejásnou.o tázku rihlu písma,jako jediného činitele pňi áe''e šíŤepísma, resi.y tom smyslu, že individuální rihel písmá není závis|y na dtžení těla ani
ruky, nlbrž na poloze papíru.
tuto methodu, jížnelze upŤít
všakbizy opouš.tí
Sáud,et<
subjektivnosti a dá,,á '. na cestu zkoumání vjlučně
uydává
objĚktivního, experimentálního. Roku'g1B
neSaudek
Eiperimentátnígrifologii. Jak praví rivodem,
pIá.
,,ná,á nic, cJ byto"az áo,'á v gra|ologiip.odáno.
statistickym šetŤením.Nov mi merrovit1imi p.okt,'y.u
'za
použitíkinematografie a mikroskopu Yl'
thodámi,
lučuje hiedisÉa mythického náziráni-písma 'u P:o'Yádí
vyzťum cestami ubaani exaktního. \a pod|l1dě dlouhbtete praxe slučujevšechny dosavadní vysledky 9"p|.
rimentálního šetŤJnía ,,stavísvépoznatky o podstatě
psaní a jeho mechanick1ích, fysiologick ch a mental.
nicn preápokladech na čistěgenetickémpo^zgro}:aT^.
Pňinasí tat věci naprosto nové nejen v graÍologu cna.
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stellung der Handschrift und ihr grapltognomischer
Nachweis
Schriftuntersuchung
(tgtS) a Rudolf M. Ma.1ter,
Gericlztliche

('gss).

Českágrafologie.

,ntt

rakterologické,nybrž takédriležitépoznatky pro soudní
expertisi. Jako jeden z prvních ve stňedníEvropě zdri.
razĎuje potŤebu znalosti grafologie v soudním zkournáni písma.
opíraje se o bohat1ímateriál Saudek vycházi v po.
zorování prvního risilí o psací akt z první hodiny vyučovacía sleduje cel1i vyvoj psaci až k riplné zralosti.
Zkoumá pŤedně podmínky mechanické, psací náčiní,
držení pera a pozoruje vliv fysiologickych poruch na
vzhled písma. Zák|adnim pŤedpokladem pro analysu
písma je stanoviti stupeĎ rychlosti vykonu psaní, zda
je totiž písmo primérně a sekundérněrychlé či pomalé,
neboť hodnota znaku se mění podle stupně rychlosti.
Německá theorie o znacích uvolnění a napětí padá ve
světle fysiologick1rchobjevťro pňirozenéfunkci exten.
sorti a flexorťr (svalri stahovačria natahovačri). Koncepce uvolnění a napětí je správná, jen pokud se tyče
směru horizontálního. Autor stanoví deset primérních
zákonťrpohybu psaní, určuje a zdttaziuje pŤirozenost
a nepŤirozenostpísemnéhovyjadŤovánía stanovi obtižnosti pŤi tvoŤenínepŤirozenéhopísma. Zjišéujeexperimentálně pťrsobenívisuelní impresionability, visuální
paměti a grafické expresionability, jakož i pŤíčinyfysiologické a mechanické. Dokazuje závažn! vliv nezprisobiléhonáčinípsacího a jeho v,fznam pro forensní
posuzování rukopisu. V konečnékapitole o individuál.
nosti znak písma a jejich symptomatickém v/znamu
stanoví dvanáct pŤíčinindividuálního utváŤenípísmen,
uvádí jednotlivé znaky, jako adjustace, spaciování,
tŤídurirovně, tlak, šíňia těsnost,zprisob vázání, poměry
r'elikosti a znaky poctivosti a nepoctivosti a podává
jejich
psychologickli vyklad.
- -Souánímu
píimoznalectví Saudek věnoval pozornost
v knížce{točina písmě('g3g), kde zejména na písem.

lrém materiálu Dreyfusova procesu ukazuje spolehlivost znaleckého dobrozdáni za|oženéhona srovnávání
znakri nápadnfch a nenápadnych a jmenovitě na komznakri podobn ch
plexu
.
Po Saudkovi se českágrafologie omezuje jednak na
uplatůování zásad raženlch tímto badatelem, jednak
ná samostatnédílčipokusy a kritiku dosavadníhostavu.
Experimentální methodu Saudkovu shrnulí a.zpracografo.-.
vali v praktickou rukověé Pžiručkaexperimentální'
Meloun.
a
Brooks
Harr2
('.gso)
C,
logie
Jan
|sych.ologií
pii*u ' nt.di't.u vfvojového se obírá Ladislau {,*p,?
písma(Casopis
<koum.iní
ve studii Úuod do psychotogického
r. VIf. á vtt1.;. Grafologii soudní a krimi.
Ps1chologie,
''ál''i s uborněji a závisle na principech Klagesov1ich
_
podal otto Finta v knize l.- Šejnoha- o. Fanta
L. NÍo.u'uec, S1stémkriminalistickéhouzdělání.
S ostŤekritíckfm stanoviskem pŤistoupil ke grafologick1rmproblémrlm pražsky univérsitníprofesor V(l1u
PÍihoda.V knize Vj<kum dětskéhlpísma ('94') studqe
rukopis s hlediska pokusnépedagogiky a vlastní.grafo.
logie si všiml v p$edmluvě. této-knihy. V pŤehledu a
zh"odnocenígrafoiogickych method dovozuje, že vědeckost grafolo{ie spočívá.v jeji rozbornosti a experimentálnoiti. crirotogie jako každá druhá věda musí pl:d9jevy, zaÍa9i.j..
všímzmčŤita pJpsát všechny pŤíslušné
poměrech
a utňídit.Grafologiejako věda o ,,korelačních
mezi osobitym písmem a znaky osobnosti.. dosáhne
uspokojivéťvalifikace vědecké,až budou pŤesně"yT.zeny pojmy charakterologickéa korelovány.s prvky
g.uá.ky*i., PŤedpokladeďk tomu jsou methody grafo.
ň'.t.i.ťé stejně lako měŤení vlaštností povahovfch.
K spolehlivéinup"osudkuvšakani methoda grafometrická nestačía je $otňebí užiti kombinace všech method.
v tomto a"ánu vznikla také menšípráce PŤíhodova
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Pohlauípísma(Česká mysl, r' XXXV.),
kde Se autor
pŤesvědčuje
methodou statisticko-experimentální
o zná.
miry jiz problému muŽskéhoa ženskéhopísma.
pŤehl^edu
grafologick ch theorií ,u,ia^,,uli jsme
.V
od francouzskéhoempirismu pŤesněmecky-my"Ígj
thick1ttotalismus,sahajícído doby současné,
u,i,o,éí
jsme sledovali nové risilí gra|ologie experimentální,
požadujícímethod po zprisobu druh1ichvěd exaktních.
A vfhledy do budoucna?
- {ris.e, která potkala evropskémyšlení,spoluvytváŤenéněmeck1immysticismem,dot1ikáse taképrobiémri
grafologick1tch.Klagesova škola, ovládající šoudobou
soustavu, místy i duchaplnou, zklama však ve svém
celku.
Pro grafologii cesta z této krise vede k vÝchozím
methodám empirick1ím,jak zača|iFrancouzi á aaaa"i
experimentálnímu,jak se o to pokusi] Robert Saudek.
- .Budoucnost grafologie je odvislá také od toho, do
ja'kémiry se zbaví myšleníkvalitativního, t. j. ceiostního a stane se téžvědou o poměrech kvantitátivních.
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