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Analýza krevních stříkanců: Fyzika v soudním lékařství
Bloodstain pattern analysis: Physics meets forensic medicine

Jaromír Šrámek

Vážená redakce,

se zájmem jsem si přečetl práci Makovický a kol. (1), k jejímu
obsahu  mám  několik  připomínek.  Proces  formování  a  dopa-
du  kapky  je  i  v  případě  newtonovských  tekutin  komplikova-
ný  proces,  který  se  v  závislosti  na  parametrech  může  chovat
kvalitativně odlišným způsobem (2,3). Krev je nenewtonovská
kapalina (4), čímž se již tak složitý fyzikální systém letící kapky
dále  komplikuje.  Z  toho  důvodu  je  třeba  brát  v  potaz,  že  již
stanovení  úhlu  pomocí  „sinového zákona“  je  spíše  přibližnou
technikou  (5).  Aby  byla  analýza  věrohodná,  je  třeba  vybírat
vhodné stříkance (6). Dráha letu krevní kapky je balistická křiv-
ka, modelování parabolou i přímkou je zatíženo chybou (7). Ke
snížení  poměrně  významné  nejistoty  odhadu  místa  původu
při odhadu z jednoho stříkance se používá statistická analýza
více krevních stříkanců (8).

Makovický a kol. modelují dráhu letu krevního stříkance para-
bolou, k jejímuž určení je třeba znát tři parametry. Místo dopadu
a odhad sklonu dopadu jsou jen dva parametry.  Chybějící  pa-

rametr je ukryt v odvození modelu parabolické trajektorie: Ma-
kovický a kol. implicitně předpokládají, že krevní kapka opouští
tělo vždy ve vodorovném směru.  Vnesením tohoto nerealistic-
kého předpokladu se fyzikálně věrnější model trajektorie krevní
kapky stává snadno identifikovatelný, ale výsledky získané po-
mocí tohoto modelu mohou být značně zavádějící.

Za další problematickou stránku práce Makovický a kol. poklá-
dám absenci  statistické analýzy ve dvojím smyslu.  Odhad chy-
bějícího  parametru  střídavě  pomocí  sinu  respektive  tangentu
dopadového  úhlu  je  vlastně  identická  metoda,  liší  se  jen  pro-
pagací chyb při  výpočtu a při  zaokrouhlování.  Postrádám tedy
analýzu závislosti propagované nejistoty měření na dopadovém
úhlu, ze které by vyplynulo, kdy je který přístup vhodnější. Dru-
hým problémem je to, že autoři předkládají  výsledky ve formě
nezpracovaných tabulek  z  velmi  malého počtu analyzovaných
krevních  stříkanců,  čímž  nepotlačují  vliv  poruch  na  formování
krevního stříkance.
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