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Říká se, že  teorie  je nudná. Možná  i proto se do  teorie digitální  forenzní analýzy nikomu moc nechce a většina 
autorů ve světě se věnuje spíše řešení praktických problémů (u nás je autorů v této oblasti tak málo, že o nějakém 
statistickém hodnocení jejich zaměření nemůže být ani řeč). Nicméně obojí je užitečné a potřebné. Navíc teorie má 
širší přesah a je určena širšímu okruhu čtenářů.

Náš článek z teorie digitální forenzní analýzy je podán formou volného vyprávění a proto doufáme, že se bude číst 
lépe než učebnicový nebo akademický text.

Základní atributy forenzní analýzy (Ing. Marián Svetlík, Sr.)            5

I druhý náš článek  je postaven na  teorii, ale ve své podstatě  to  je  "case stuy". Je  to popis  jednoho konkrétního 
případu,  kdy  bylo  potřebné  zjistit možnost  utajené manipulace  s  daty  na  externím datovém nosiči. Pro  forenzní 
experty  asi  nic  tak  složitého,  nicméně  je  to  požadavek,  se  kterým  se  všichni  pravděpodobně  setkáváme  velice 
často.

Jak to je tedy s možností zjistit stopy po neoprávněné manipulaci s daty na externím datovém nosiči a kde všude 
hledat potenciální stopy po takové manipulaci? Přečtěte si to v našem článku.

Někdo mi změnil data! (Ing. Marián Svetlík, Sr.)            15

Říká  se,  že  operační  systém  Windows  na  uživatele  prozradí  všechno.  Asi  ne  všechno,  ale  veklé  množství 
informací skutečně lze najít, mnoho informací si tento operační systém ukládá o své vlastní činnosti a i o aktivitách 
uživatele (možná že i proto nepaří k těm nejrychlejším).

Možností nalezení důkazů o tom, zda nejaká aplikace byla či nebyla v  inkriminovanou dobu spuštěna, se věnuje 
článek o analýze systémových aretfaktů. Autor poskytuje stručný a jasný návod, jak potenciálně lze takové důkazy 
dohledat.

Vážení čtenáři!

Dostává se Vám do rukou druhé číslo časopisu, který je věnován digitální forenzní analýze. Opět, jak tomu bylo i s prvním číslem, s mírným 

zpožděním,  za  co  se  Vám  omlouváme.  Předesílám  však,  že  veškerá  práce  kolem  napsaní,  sestavení,  zalomení,  vydání  a  distribuce  tohoto 

časopisu je na dobrovolnické bázi, za náš osobní čas a za naše soukromé peníze. Dalo by se populisticky dodat, že nečerpáme na to žádné dotace 

a nemáme ani žádné sponzorské dary, dotujeme a sponzorujeme si to sami.

V  tomto čísle  jsme se  snažili přinést  co nejlepší mix  informací,  od  teorie až po  ryze praktický návod řešení konkrétních problémů digitální 

forenzní analýzy, od case study až po testy forenzních nástrojů. Jsem přesvědčen, že každý zájemce o tuto problematiku si něco užitečného ke 

čtení najde.

Přeji Vám zajímavé čtení a užitečné informace a nám přeji, abyste nám zůstali věrní. My proto v rámci našich možností uděláme vše, co bude 

možné.

Marián Svetlík

Důkazy o spuštění aplikace (Ing. Jiří Hološka, Ph.D.)            21

Forenzní analýza mobilů dělá vrásky na čele všem forenzním expertům. I při použití špičkových (a odpovídajícím 
způsobem také drahých) analytických nástrojů platí, že žádný z nástrojů není dokonalý. Není to primárně chybou 
těchto nástrojů, ale obrovskou variabilitou mobilů.

Nicméně existuje množství dalších forenzních nástrojů pro analýzu dat mobilů. Jsou vhodné? V jakých případech 
najdou uplatnění a s jakými výsledky se můžeme při jejich použití setkat? Po provedení množství testů podáváme 
první pohled na možnosti těchto nástrojů a na jejich vhodnost pro nasazení v praktické činnosti forenzních expertů.

Forenzní analýza mobilních zařízení za pomoci specializovaného SW
(Ing. Marián Svetlík, Jr., Dominik Novák)            25

Pro Vaši inspiraci poskytujeme základní informace o užitečných zdrojích informací z oblasti Digital Forensics. Jako 
první z nich si dovolujeme Vás odkázat na bohatý zdroj užitečných informací, pocházející ze SANSu.

SANS DFIR  Stojí za přečtení            33
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Základní atributy forenzní analýzy

Anotace:
V  příspěvku  jsou  popsány  základní  principy  a  atributy  forenzní  analýzy.  Vysvštlení  vychází  z  praktických  zkušeností 

a  z  pohledu  jejich použitelnosti  a užitečnosti  zejména pro  samotné  znalce  tak,  aby  jejich použití  přinášelo nejenom splnění 
obecných požadavků na forenzní analýzu, ale i prospěch samotným znalcům.

Annotation:
The paper describes  the basic principles and a�ributes of  forensic analysis. Exploration  is based on practical  experience 

and in terms of its usability and usefulness, especially for the experts themselves, so that their use not only brings the general 
requirements for forensic analysis but also the benefit of the experts themselves.
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Znalec, forenzní vědy, atributy forenzní analýzy
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Ing. Marián Svetlík, Sr.
R
1) https://msvetlik.wordpress.com/2012/06/04/kdestojisoudniznalciii/

Úvod
Protože  souhrnně  asi  není  jednoduché nalézt  popis 

základních pravidel  forenzní  analýzy,  alespoň na obec‑
né  úrovni,  včetně  zdůvodnění  a  nějakých  komentářů, 
pokusím se o to tady. Snad to bude k užitku a čtenář si 
odnese  nějaký  vhodný  poznatek  pro  svoji  znaleckou 
praxi.

Z  dostupných  zdrojů  určitě  lze  odvodit  určité 
charakteristiky  forenzní  analýzy,  které  by  měly  být 
platné  obecně  pro  všechny  obory.  Některé  vyplývají 
například  přímo  z  dikce  aktuálně  platného  zákona 
o  znalcích  a  související  vyhlášky  a některé  lze dovodit 
z různých článků a úvah, které byly k problematice zna‑
lectví  publikovány.  Ty  byly  publikovány  bohužel  ale 
prakticky výlučně právníky, tedy jsou to názory a poža‑
davky  zejména  ʺzadavatelůʺ  forenzních  analýz,  tedy 
názory ze strany klientů o  tom, co by forenzní analýza 
(obecně)  měla  splňovat.  Úvahy  ze  strany  ʺrealizátorůʺ, 
forenzních  expertů,  o  tom,  jak  tyto  požadavky  naplnit 
a co vše  to v praxi obnáší,  jsou vzácné a  je problém se 
vůbec k nějakému tako‑
vému  názoru  dopra‑
covat.

Neuvádím  to  pro‑
to,  že  bych  chtěl  poža‑
davky  zadavatelů  něja‑
kým  způsobem  zpo‑
chybňovat.  Jen  chybí 
rovnoprávná  diskuse 
o  tom, že  jestli  existuje 
ze  strany  objednatele 
nějaký objektivní požadavek na kvalitu dodávky, musí 
si objednatel uvědomovat, že  jeho realizace není zadar‑
mo,  že  stojí  čas  a  peníze  (náklady  materiální,  perso‑
nální, časové a další a to přímé nebo i nepřímé).

Pojďme  ale  ke  stručnému  popisu  jednotlivých 
obecných  pravidel,  které  se  na  forenzní  analýzu 
vztahují.

Kdysi  jsem  na  svém  blogu1)    zveřejnil  článek, 
kterém  jsem mimo  jiného  také uvedl, že  ʺJediným cíle
znalecké  práce  a  také  jediným  jejím  posláním  je  dok
mentovat  pravdu.  O  použití,  využití  nebo  zneužití  té
pravdy nerozhodujeme. Ve  své  podstatě  nechceme mít  s  t
nic  společného,  ve  své  podstatě  bychom  s  tím  ani  n
společného neměli mít. Naše postavení by mělo být navýso
nezávislé.  Nezávislé  na  tom,  pro  koho  pravdu  zjišťujem
a pro  co  a  jakým způsobem  je námi  zjištěná pravda použ
nebo zneužita. Striktní nezávislost.ʺ

Požadavek nezávislosti znalce je uveden přímo v z
koně  o  znalcích  (§11  zákona  36/1967  Sb.),  kde  se  p
tuto  skutečnost  používá  termín  ʺpodjatostʺ.  S  pos
zováním a chápáním nezávislosti to už tak jednoduc
není, jak uvádí např. následující obrázek (mimochode
to  je z článku, který se primárně věnuje  taky obecný
vlastnostem forenzní analýzy):

Jak  uvádí  i  výše  zmíněný  zákon,  hodnocení  po
jatosti  (nezávislosti)  zůstává  na  objednateli.  Ze  stran
zpracovatele  existuje  povinnost  veškeré  potenciál
relevantní  informace  objednateli  sdělit  a  je  na  obje
nateli, aby o nezávislosti zpracovatele rozhodl sám.

Nezávislost  je  veličina,  kterou  nelze  úplně  obje
tivně měřit. Vždy je nutné přihlížet ke konkrétní situa
Když  vyjdeme  z  předpokladu,  že  znalec  je  před

Obr 1 ‑ Zdroj: Data Security Management 1/2010
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2) Dokonce  jsem se  již  setkal  s  případem,  že  objednatel  vyhodnotil  potenciální  podjatost  znalce  jako  nedůvodnou  jen  proto,  že  nenašel  niko

dobu své profesionální kariéry přišel do styku s velkým 
množstvím  subjektů  (jiných  odborníků,  firem  a  orga‑
nizací,  projektů  a  dalších  subjektů  a  akcí),  kde  mohl 
a určitě  i  navázal množství  profesionálních  a  osobních 
kontaktů  a  vazeb  různého  druhu.  Čím  větší  odborník, 
tím širší je jeho potenciální okruh různých vazeb. Když 
navíc  přihlédneme  k  určitému  teritoriálnímu  omezení 
dospějeme k paradoxnímu ale objektivnímu závěru, že 
čím  je  někdo  větším  odborníkem,  tím  větší  je  poten‑
ciální  riziko,  že  budou  existovat  nějaké  indicie  o  jeho 
závislosti ve vztahu k posuzované problematice. Nikdo 
nežije  izolovaně  a  zejména  aktivní  lidé  (a  profesi‑
onálové  tím  spíše) mají  nepoměrně  větší  šanci  navazo‑
vat různorodé kontakty a vazby.

Uvedu příklady:

1. Znalec má známého, s kterým sice neudržuje něja‑
ké těsné kontakty, ale jezdí s ním pravidelně jednou roč‑
ně  na  hory.  Dostane  ke  zpracování  posudek  ve  věci 
obvinění firmy (jako právnické osoby), ve které pracuje 
jeho  známý  jako  řadový  zaměstnanec,  který  s  obvi‑
něním zcela  zřejmě nemá žádnou  souvislost.  Formálně 
nanejvýš  pravděpodobně  není  důvod  k  podezření 
z podjatosti, nicméně jestliže firma na základě obvinění 
zanikne, znalcův známý přijde o práci.

2.  Znalecké  pracoviště  (znalecký  ústav)  sídlí  ve 
velkém  business  centru  společně  s  desítkami  jiných 
organizací,  firem  a  institucí.  Proti  jednatelům  jedné 
z  firem  z  tohoto  centra  je  vedeno  trestní  řízení.  Je 
otázkou,  zda  znalecký  ústav může  vykazovat  nějakou 
závislost  ve  vztahu  k  obviněným  jenom  na  základě 
toho, že sdílí s ním jednu adresu business centra.

3. Znalec se podílí jako externista na řešení určitého 
výzkumného projektu v rámci organizační složky jedné 
velmi  velké  instituce.  Byl  osloven  s  požadavkem  na 
posouzení  jiného  výzkumného  projektu  jiné 
organizační  složky  té  samé  instituce.  Potenciálně  tedy 
lze  mít  podezření,  že  byť  oba  výzkumné  projekty 
nemají žádnou souvislost a provázanost organizační ani 
personální, objektivita znalce může být narušena právě 
díky (byť jen nepřímému) vztahu ke stejné instituci.

Na  základě  výše  uvedených  příkladů  je  vidět,  že 
posuzování nezávislosti je složitá problematika. Z jedné 
strany je pro znalce výhodou, že o podjatosti rozhoduje 
objednatel  posudku,  z druhé  strany  si  lze  velice dobře 
představit situaci, kdy se znalec cítí být podjatý v dané 
věci,  avšak  pro  objednatele  posudku  to  nehraje  roli 
a  má  zákonem  dané  pravomoci  (znalec  může  odmít‑
nout  zpracovat  posudek  pouze  ze  zákonem  defi‑
novaných důvodů) nutit znalce do zpracování posudku 
jenom  proto,  že  on  vyhodnotil,  že  se  o  podjatost  ne‑
jedná2) .

Ať  už  jsou  formální  pravidla  nastavena  jakkoliv, 
primárním  subjektem  ve  věci  posuzování  míry  nezá‑
vislosti  je  sám  zpracovatel  (expert,  znalec).  Je  to  jeho 
vnitřní  integrita a morální kvality, které zásadním způ‑
sobem  určují  jeho  nezávislost  v  případech  forenzního 
zkoumání.  Znalec  je  ten,  kdo  je  tím  prvním,  kdo  po‑
suzuje  svoji  potenciální  podjatost,  kdo  posuzuje,  zda 
má nějaký vztah k  subjektům a k posuzované věci. Až 

potenciální vztah k věci má takový charakter, který b
mohl  ovlivnit  jeho  nezávislost  a  objektivitu.  A  je 
něm, zda svůj potenciální vztah k věci vyhodnotí obje
tivně (a v souladu se zákonem).

Profesionalita

O  profesionalitě  znalců,  forenzních  expertů,  zdá
livě  nemá  smysl mluvit  a  tuto  problematiku  rozebír
Obecně  lze  říct,  že  ze  samotné  podstaty  by  mělo  b
zřejmé,  že  znalci  by  měli  být  jedni  z  nejlepší
odborníků  v  dané  oblasti.  Vyplývá  to  z  podsta
platného  zákona,  tedy  tam  definovaných  (obecnýc
požadavků na znalce a i z procesu jejich výběru.

Platí to ovšem pouze na té nejobecnější úrovni. Ce
problém  kolem  profesionality  forenzních  expertů  m
ale praktickou rovinu, která ale už není tak zřejmá a je
noduchá. Pokusím se to vysvětlit.

Nejdříve  si  připomeneme  profesní  požadavky 
znalce, jak je definuje platný zákon o znalcích3) (§4 od
1, písm. e) a f))  :  ʺmá potřebné znalosti a zkušenosti z o
ru ..., v němž má jako znalec ... působit, především toho, k
absolvoval  speciální  výuku  pro  znaleckou  ...  činnost,  jde
o  jmenování  pro  obor  ...,  v  němž  je  taková  výuka  zavede
má  takové  osobní  vlastnosti,  které  dávají  předpoklad  pro 
že znaleckou  ...  činnost může  řádně vykonávatʺ a pokusí
se rozepsat, co ty jednotlivé požadavky znamenají.

a) Potřebné znalosti a zkušenosti

Formulaci  ʺmá potřebné  znalosti  a  zkušenostiʺ  si
můžeme všichni intuitivně chápat, avšak jen stěží  ji l
použít  jako  kritérium  hodnocení  profesionality  a  ted
jako  zdůvodnění  pro  jmenování  nebo  odmítnu
kandidáta  na  jmenování  znalce.  Obecně  totiž  platí, 
jestli  chceme  něco  nebo  někoho  hodnotit, měla  by  b
definována  odpovídající  hodnotící  kritéria.  Ani  dod
tečné  upřesnění  na  požadavek  vysokoškolského  vz
ělání,  10  let  praxe  v  daném  oboru  a  absolvová
specializačního kurzu (ʺZnalecké minimumʺ) toho m
ve  vztahu  k  profesionalitě  znalce  neupřesní.  Da
rozhodování je už jen na tom, kdo znalce jmenuje, ted
v našem případě předseda krajského soudu. A i když
pro  své  finální  rozhodnutí  o  jmenování  může  pod
vlastního  uvážení  zřídit  odborný  poradní  sbor,  zo
povědnost  za  jmenování  je  jen  na  něm.  Z  toho  by 
dalo dovodit,  že  jestli  jsou nějaké problémy  s  kvalito
a profesionalitou znalců obecně, tyto problémy začín
už  u  předsedů  krajských  soudů,  jako  osob  odp
vědných za  jejich  jmenování. Bylo by však  jednoduc
svalovat  hlavní  vinu  na  tyto  osoby.  Základní  problé
ve  vztahu  k  profesionalitě  znalců  je  pravděpodob
v  samotném  procesu  jmenování,  v  tom,  co  uklád
zákon.

Hodnocení  profesionality  znalců  má  přímo
návaznost  na  následnou  kvalitu  jejich  znalecké  prá
V  této  souvislosti  jsem  v  časopisu  Digital  Forens
Review4)  napsal, že ʺNikdo není oprávněn hodnotit kvali
jiného, kdo by danou věc znalecky posoudil.

3)Zákon č. 36/1967 Sb.

4) Sve lík, M., Nový návrh zákona o znalcích  dovětek, Digital Forensic Review, 1/2017, str. 15, ISSN 25705040
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5) Vyhláška č. 123/2015 Sb.

Odborníci  na  právo  nemají  žádnou,  ani  tu  nejmenší 
kompetenci  hodnotit  kvalitu  práce  ʺmolekulárního  biologaʺ, 
byť  by  to  byl  ʺforenzní  molekulární  biologʺ.  Jak  právo,  tak 
jakákoliv  jiná  odbornost  jsou  profese,  a  vzájemně  si  nelezou 
do  zelí.  Rozumný  odborník  se  k  tomu  nikdy  nepropůjčí. 
V  žádném  případě!ʺ.  Bohužel,  náš  stávající  zákon    nutí 
odborníky  na  právo  (předsedy  krajských  soudů) 
hodnotit  profesionalitu  odborníků  v  jiných  oblastech/
profesích.

b) Obory a odvětví

To ovšem není jediný problém, který vyplývá z plat‑
né  formulace našeho zákona. Hned za požadavkem na 
potřebné znalosti  a zkušenosti následují  slova  ʺ...  z  obo‑
ru..., v němž má jako znalec... působitʺ. Přestože formulace 
se  zdá  být  zcela  jasná,  problém  se  skrývá  právě  v  poj‑
mu ʺobor znalecké práceʺ. Pro objasnění toho, v čem je 
problém,  je  nutné  si  uvědomit,  že  téměř  padesát  let 
nebyly  nijakým  jednoznačným  a  definovaným  způ‑
sobem  tvořeny  obory  znalecké  činnosti.  Seznam 
znaleckých  oborů  a  odvětví  byl  tvořen  ministerstvem 
spravedlnosti  (jako  subjektem daným zákonem),  avšak 
asi nikdo neví jak a na základě čeho. Takováto neurčitá 
praxe  přetrvává    a  proto  se  v  platném  seznamu  zna‑
leckých  oborů  a  odvětví5)    objevili  vedle  sebe  pojmy 
jako  ʺkybernetická  odvětví  různáʺ,  ʺestrády  a  varietéʺ 
nebo ʺčistá vodaʺ. A je nutné ještě předeslat, že se jedná 
o  pouhý  výčet,  bez  jakéhokoliv  upřesnění  nebo 
vysvětlení obsahu a účelu.

Proč  má  správná  definice  znaleckých  oborů  a  od‑
větví  přímou  souvislost  s  profesionalitou  znalců? 
Správná, úplná a  jasná definice znaleckých oborů a od‑
větví  je  vstupní  branou pro  jmenování  znalců.  Jestliže 
má  být  jmenován  znalec  v  určitém  oboru  a  odvětví, 
musí být bez jakýchkoliv pochybností zcela  jasné, co 
daný obor a odvětví představuje, k čemu slouží a kde 
má hranice. Teprve od toho lze dovodit, jaké odborné 
předpoklady  by měl  splňovat  znalec,  který  v  daném 
oboru  a  odvětví  bude  znaleckou  činnost  vykonávat. 
Jestliže  ale  takový  popis  (definice)  znaleckých  oborů 
neexistuje,  není  ani  podle  čeho  hodnotit  znalce. 
Jakékoliv  jejich  hodnocení  (ať  už  pro  účely  jmenování 
nebo  pro  účely  hodnocení  kvality  odvedené  práce)  je 
postaveno na vodě, na obecných a nekonkrétních předp‑
okladech.  Potom  je  vše  špatně  a  výsledek  je  přímo  zá‑
vislý na vůli, schopnostech, odpovědnosti a kompetenci 
hodnotitele, kterým je opět nejčastěji právník (předseda 
krajského soudu pro účely  jmenování, předseda senátu 
při  hodnocení  kvality  konkrétního  znaleckého  posud‑
ku).

c) Speciální výuka

Pojem  speciální  výuka  ʺpro  obor,  v  němž  je  taková 
výuka  zavedenaʺ  je  lehce  zavádějící,  protože,  jak  je 
uvedeno výše, obory nejsou blíže specifikovány, pouze 
explicitně vyjmenovány výčtem. Nedá  se  říct,  že by  ta‑
ková výuka nebyla u nás  zavedena,  avšak pouze u ně‑
kterých znaleckých oborů (primárně ekonomické a dále 
pak  zejména  z  oblasti  dopravy  a  stavebnictví).  Nelze 
také  určit,  co  lze  považovat  za  ʺzavedenou  výukuʺ,  pro‑
tože  posuzování  pojmu  ʺzavedená  výukaʺ  je  opět 

školení  a  mezinárodně  vysoce  uznávané  certifika
špičkové  světové úrovně  (jako  jsou např.  školení a  c
tifikace  od  SANS6)  )  nemusí  mít  v  očích  hodnotite
žádnou nebo alespoň odpovídající váhu.

Ale  není  to  jenom  splnění  určitých  vstupní
kvalifikačních předpokladů. Jsou obory znalectví, kte
se  vyvíjejí  pomaleji  a  jsou  obory,  kdy  dynamika  jeji
vývoje  je  větší,  než  bychom  si  dovedli  představ
Jelikož  aktuálně  není  nastavena  žádná  zákon
povinnost  na  průběžné  vzdělávání  nebo  na  průběž
atestace/reakreditace  znalců,  je  jen  a  jenom  na  zna
samotném,  jak  přistoupí  ke  své  znalecké  profesi  a  j
aktivně a  intenzivně  si bude průběžně doplňovat  sv
(zejména znaleckou, forenzní) odbornost. Stojí to hod
času  a  prostředků,  které  však  objektivně  není  nikd
schopen  ocenit  a  ohodnotit.  Snad  pouze  spokojen
klient. Ale ani to není málo.

Aktuálně  platný  systém  znalectví  u  nás  není  n
staven  na  to,  aby  jakýmkoliv  způsobem  zohledňov
(hodnotil,  kontroloval)  průběžně  znaleckou  pro
sionalitu a průběžné vzdělávání  téměř nemá kdo děl
(čest několika výjimkám v několika málo oborech).

Požadavek  speciální  výuky  ovšem  implikuje  jed
důležitý  atribut  znalectví,  který  si  málokdo  ve  sk
tečnosti  uvědomuje.  Jestliže  je  pro  znalce  ze  záko
požadováno specializované vzdělávání tak to znamen
že pro dobrý výkon znalectví není postačující aplika
standardních  civilních  vědomostí  a  znalostí.  Požad
váno je něco navíc, něco, k čemu je nutné právě to sp
cializované  vzdělávání.  Je  to  v  podstatě  nová profe
rozšíření  běžné,  civilní  profese  na  profesionál
výkon  znalectví  ‑  dochází  tedy  k  profesionaliza
znalectví.  A  ještě  jednou  chci  zdůraznit,  že  se  jed
o  rozšíření  ʺcivilníʺ  profese  o  nadstavbu,  o  specific
znalosti,  vědomosti  a  dovednosti,  které  jsou  chara
teristické  jenom  pro  výkon  znalectví  a  nemají  přím
uplatnění v jiné, běžné komerční sféře.

d) Osobní vlastnosti

Osobnostní  vlastnosti  znalce  jsou  pravděpodob
tím  nejdůležitějším  kritériem,  které  by  mělo  být 
vztahu  k  profesionalitě  a  kvalitě  výkonu  znalect
posuzováno.  Asi  se  ale  shodneme,  že  hodnotit  oso
nostní  vlastnosti  člověka  nelze  jednoduše.  Určitě 
podle  vyplněného  dotazníku  nebo  podle  životopis
Možná lze určité indicie získat z vyžádaných hodnoce
zaměstnavatelů,  kolegů  nebo  na  základě  osobníh
pohovoru.  Bohužel,  v  tomto  směru  je  zkušenost  ješ
horší než s  jakou se setkáváme u personálních agent
I průměrný zaměstnavatel si nechává pro důležité po
ce  zpracovávat  psychologický  profil  uchazečů.  U  zn
ců to není zvykem, dokonce mohu z osobní zkušeno
prohlásit,  že  jsem  se  s  tím  nikdy  nesetkal  ani  osob
a ani z doslechu.

Proč  jsou  osobnostní  vlastnost  znalce  zmiňován
právě v souvislosti s profesionalitou výkonu znalectv
Výše  uvedené  problémy  spojené  s  členěním  a  defin
oborů  a  odvětví,  nejasnými  (obecnými)  kvalifikačním
požadavky  a  problematickým  hodnocením  vzdělá
a zkušeností  znalců hovoří  jasně o  tom,  že  formálním
7

6) www.sans.org
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7) Tady zcela úmyslně používám pojem „dohoda”, byť čas ějším způsobem „objednávky” posudku je usnesení (tedy příkaz) a nezřídka se stává, ž

jen  formálně. A  tady  musí  nastoupit  znalec  sám,  jeho 
schopnost  zachovat  si  odpovědný  postoj  k  zadavateli 
a sobě samému, zachovat si vnitřní integritu.

Jelikož  nelze  přesně  definovat  každou  proble‑
matiku,  se  kterou  se  lze  potkat,  nelze  předem 
postihnout  každý  problém  a  specifickou  profesní 
oblast,  je  jen  a  pouze  na  znalci  samotném,  aby 
objektivně zhodnotil své profesní dovednosti a znalosti 
a  v  každém  jednotlivém  případě  v  první  řadě  sám 
kriticky hodnotil,  zda  jeho profesní profil  a  schopnosti 
odpovídají  požadavkům  na  daný  konkrétní  řešený 
problém.

Vzhledem k neurčité definici (resp. k absenci takové 
definice) znaleckých oborů a odvětví  je  jen a pouze na 
znalci,  zda  jeho  vědomosti  a  schopnosti  odpovídají 
danému  konkrétnímu  požadavku  a  zda  je  schopen  na 
odpovídající  (tedy  maximální)  úrovni  kvality  problém 
vyřešit.  Vždy má možnost  zadavatele  upozornit,  že  se 
vyskytují  určité  kvalifikační  nebo  odborné  problémy, 
které  jej omezují při zpracování daného problému a od 
zpracování  ustoupit  (nebo  se  alespoň  o  to  pokusit), 
případně  uvést  omezující  podmínky,  které  jej  při 
zpracování požadavku limitují. Ještě jednou opakuji, že 
nikdo  to  za  něj  neudělá,  znalec  je  tím  prvním,  pri‑
márním a rozhodujícím činitelem při posuzování odpo‑
vídající nebo požadované úrovně profesionality.

Je  docela  dobře  možné  si  představit,  že  přehnané 
ambice, lukrativnost, rozsah nebo jiné okolnosti mohou 
způsobit,  že  dojde  ke  zkreslení  nebo  ovlivnění  úvah 
znalce  o  jeho  profesních  schopnostech  daný  problém 
kvalitně  vyřešit.  Ale  nejen  rozvaha  před  samotnou 
dohodou7) o zadání posudku může způsobit problémy. 
U  složitějších  případů  se  často  může  stát,  že  i  v  prů‑
běhu zkoumání  se může vyskytnout odborný problém, 
který  je  mimo  profesní  možnosti  znalce  a  opět  je  jen 
a pouze na znalci, jestli si to otevřeně přizná a pokusí se 
problém  řešit  se  zadavatelem,  jestli  je  zadavatel  vůbec 
ochoten  na  podobné  diskuse  přistoupit8).  A  řešení 
takové  situace  je  opět  jen  na  osobních  vlastnostech 
znalce, jak se s danou situací dokáže vypořádat.

e) Profesionální vystupování

Tento požadavek v zákoně uveden není, spíše by se 
dalo  odvodit,  že  profesionální  vystupování  patří  mezi 
osobní  vlastnosti  znalce.  Já  jej  ale  tady  uvádím  zcela 
cíleně,  protože  patří  mezi  důležité  vlastnosti,  kterými 
musí znalec disponovat.

Málo  kdo  si  uvědomuje,  že  jednou  z  důležitých 
činností  a  současně  povinností  znalce  je  (v  případě 
potřeby)  osobně  vysvětlit  práci,  kterou  provedl  při 
zpracování  znaleckého  posudku,  vysvětlit  a  obhájit 
závěry, ke kterým dospěl. Na první pohled na tom zas 
není nic tak neobvyklého. Samozřejmým se také zdá, že 
ta obhajoba (nebo přesněji řečeno vysvětlování) probíhá 
většinou před soudem.

Jestliže  by  se  jednalo  o  obhajobu  odborné  práce 
před  komunitou  odborníků,  tedy  odbornou  diskusi, 
kdy  jde  o  řešení  čistě  odborných  problémů,  tak  by 
v  tom neměl být žádný problém. Problém nastává v si‑

faktorů, které s jeho odborností (profesním zaměřením
nemá  žádnou  přímou  souvislost.  Pokusím  se  někol
z nich pojmenovat:

a)  vypjatá  a  stresující  atmosféra  a  celkové  pr
tředí  u  soudu  pro  každého,  pro  koho  to  není  běž
a  každodenní  práce. A  to  nejenom  pro  ty,  o  které 
v  podstatě  u  soudního  líčení  jedná,  ale  pro  praktick
každého  trochu  empatického  člověka,  protože  ta
vždy jde o osudy konkrétních lidí;

b) většinou  nepřátelské  prostředí  (minimálně  z  p
loviny),  které  se  snaží  (asi  oprávněně)  znevěrohodn
práci  znalce. Obecně  jde  o prostředí,  které  se  nevyz
v odborné problematice a  jediným cílem  je zpochybn
práci  znalce.  Proto  tomu  odpovídají  i  způsoby  a  m
tody,  které  jsou  pro  zpochybnění  práce  znalce  po
žívány  (a že  to není velice  často odborná argumenta
je asi jasné);

c)  většinou  se  nejedná  o  odbornou  diskusi,  znal
většinou  musí  obhajovat  svůj  posudek  před  neo
borníky.  Tomu  odpovídá  často  i  forma  a  formula
otázek,  na  které  je  velice  často  velký  problém  d
vhodnou  odpověď.  Je  sice  pravdou,  že  není  hloup
otázka,  jsou jenom hloupé odpovědi, ale často se stáv
že  položené  ʺlaickéʺ  otázky  se  jen  mohou  tvářit  jak
ʺhloupéʺ.

Člověk, který není na  takové prostředí a  formy  je
nání  připraven  (a  tady  nechci,  aby  to  vyznělo  pe
rativně,  je  to  jen úplně  jiné prostředí  a  jsou  to  jen  ji
formy  jednání),  má  velkou  šanci,  že  při  obhajobě  s
práce  velice  rychle  pohoří,  i  kdyby  jeho  odbor
úroveň byla vysoká.

Asi  všichni  tyto  situace  známe  z  detektivek  v  te
vizi,  z  televizních  ztvárnění  bravurních  výstupů  adv
kátů (nebo žalobců) u soudu, jak důmyslnými otázkam
ʺrozcupovaliʺ  svědka  nebo  znalce  a  ten  pak  vypad
(s  prominutím)  jako  blbec.  Ale  jen  málokdo  si  tu
situaci  zažil  na  vlastní  kůži  a může  prohlásit  s  čistý
svědomím, jak by se v dané situaci zachoval on.

Požadavek  na  profesionální  vystupování  pro
zdůrazňuji  tady ne  jako profesionální v  té nejobecně
rovině  (vysoce  odborný,  gentlemanský,  korektní  neb
jakkoliv  podobný),  ale  jako  profesionální  pro  da
prostředí  a  v  dané  situaci. A  zdůrazňuji,  že  obhajo
posudku  před  soudem  je  (nebo  by  alespoň  měla  bý
standardní dovedností a kvalifikací znalce.

Je  jen  na  škodu,  že  povinnost  účasti  na  soudní
řízeních,  kde  by  se  znalec  seznámil  s  celkovou  atm
sférou,  která  u  soudu  panuje,  a  kde  by  získal  alespo
zprostředkovaně  zkušenosti  z  výslechu  znalce,  nepa
mezi  povinné  kvalifikační  předpoklady.  Přitom  by 
neměl  být  žádný  problém,  až  na  výjimky  jsou  říze
před soudem veřejná.

Je jen na škodu, že dobrá praxe, kterou znám z do
svého působení  v Kriminalistickém ústavu Praha,  kd
pro  získání  kvalifikace  policejního  experta  byla  úča
u  soudních  líčení  s  obhajobou  znaleckých  posudk
povinnou  podmínkou,  není  aplikována  v  širší
měřítku  pro  všechny  adepty  znalectví.  Není  n
možnosti diskuse mezi zadavatelem a zpracovatelem ohledně kapacitních a profesních možností zpracovatele ani nedojde.

8) V případě běžné smluvní praxe by to neměl být problém, ale ve vztahu k orgánům státu se nejedná o smluvní vztah, tam jde o direktivní zadání 
a nezřídka se zadavatel ke znalci staví do pozice, která z toho direktivního vztahu vyplývá, byť by to dle platného zákona nastávat nemělo.
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9) Experiment  (česky  též vědecký pokus)  je soubor  jednání a pozorování,  jehož účelem  je ověřit  (verifikovat) nebo vyvrátit  (falzifikovat) hypoté

propadne při obhajobě své práce jen proto, že se nechá 
nachytat  na  banalitách  a  následně  se  (mnohdy  i  sám 
z nevědomosti a nezkušenosti daného prostředí a pou‑
žívaných metod)  zamotá do vlastních úvah  způsobem, 
který  jej  absolutně znevěrohodní  jako odborníka, nebo 
se nechá zbytečně ʺvytočitʺ a v takovém rozpoložení se 
dopouští  i  odborných  chyb. Věřte mi,  že  takových pří‑
padů znám z praxe hodně (a některé i z mé osobní zku‑
šenosti). Nelze se  jich vyvarovat úplně, ale  je potřebné 
být na ně připraven.

Opakovatelnost

Zdálo  by  se,  že  pravidlo  opakovatelnosti  se  jeví 
jako  samozřejmé  a  lehce  dosažitelné.  Mohlo  by  se  to 
zdát  natolik  samozřejmé,  že  není  potřebné  takový 
požadavek dávat do zákona. Zdálo by se, že  je celkem 
přirozené, že by mělo být možné zkoumání zopakovat 
a  tím  potvrdit  závěry,  které  byly  původně  učiněny. 
Splnění  požadavku  opakovatelnosti  ale  není  tak 
samozřejmé  a  není  to  ani  v  mnoha  případech  jed‑
noduché, dokonce v několika specifických případech to 
je nemožné.

Obecně  lze  dospět  k  poznání,  že  znalci  jsou  pod‑
skupinou  širší  obecnější  skupiny  expertů  a  v  podstatě 
jediným  rozdílem  v  jejich  práci  je  přidání  dalších  for‑
málních  požadavků  na  výstupy  jejich  práce,  vyplý‑
vající primárně z účelu znaleckých posudků.

Jednou ze základních metod vědecké práce experta 
je  experiment9).  Experimentem  se  potvrzuje  nebo 
vyvrací  určitá  hypotéza.  Jestliže  se  znalec má  vyjádřit 
k  položeným  otázkám,  ve  své  podstatě  jeho  práce  po‑
zůstává  z  experimentů,  které  potvrzují  nebo  vyvracejí 
tvrzení  v  otázkách,  které  má  zodpovědět.  Jedním  ze 
základních  atributů  experimentu  (kromě  vědeckosti, 
protože experiment je vědecký pokus) je jeho podrobné 
naplánování a opakovatelnost. Splněním těchto elemen‑
tárních atributů se zajistí jeho ověřitelnost.

Aby bylo možné znalecké zkoumání opakovat, celý 
postup  musí  být  detailně  naplánován  a  následně 
zadokumentován.  To  spočívá  (zjednodušeně)  nejenom 
v  tom,  že  je  postup  podrobně  zadokumentován  tak, 
aby  bylo  možné  jej  krok  po  kroku  realizovat  opa‑
kovaně, ale hlavně zvolený postup musí mít v základě 
vědecky  zdůvodněnou  a  akceptovanou  metodiku. 
Vytvoření  a  ověření  takové metodiky  je  právě  úlohou 
forenzních  věd.  Nicméně  ani  samotná  realizace  takto 
připraveného  experimentu  není  triviální  záležitostí. 
Kromě  samotného  postupu  experimentu  je  nutné  defi‑
novat  a  zajistit  mimo  jiného  také  pro  každé  jeho  opa‑
kování  stejné  podmínky,  tedy  zajistit,  aby  byly 
zajištěny  stejné  výchozí  podmínky  a  aby  byly 
eliminovány  jakékoliv  vnější  vlivy  (jiné  než  které  jsou 
akceptovány  základní  metodikou).  Některé  oblasti 
zkoumání  jsou na vnější vlivy citlivější  (např. v oblasti 
přírodních  a  sociálních  věd),  jiné  jsou  citlivé  méně. 
V každém případě do fáze plánování  je nutné výchozí 
podmínky a vliv okolí podrobně zahrnout a zhodnotit 

Když postoupíme  ještě do většího detailu  forenz
práce,  tak  znalecké  zkoumání  je  (nebo  by  ve  větši
případů  mělo  být)  zkoumáním  stop.  Aby  bylo  v  p
padě  znaleckého  zkoumání  možné  zachovat  stej
výchozí  podmínky  pro  případné  opakování  je  ab
lutně  nezbytné  zkoumané  stopy  zachovat  tak,  aby 
bylo možné  i  s  odstupem  času  (a  přiznejme  si,  že  t
časový úsek  je mnohdy dlouhý  i několik  let)  zkoum
za stejných podmínek, za jakých bylo provedeno prv
ní zkoumání.

Jistě  není  potřebné  zdůrazňovat,  že  už  samot
problematika  (relativně  trvalého)  zachování  stop 
natolik  široká  a  složitá,  že vyžaduje  samostatný  a  ro
sáhlý výzkum. Velice  často  se proto používají metod
které  zachovají  alespoň  některé  základní  paramet
stop. Ale  i  problematika  určení  toho,  které  paramet
stopy jsou z hlediska následného opakování (neřknu
přezkoumání  ‑  viz  dále)  důležité,  je  na  samostatn
výzkum.

Dalším  problémem,  se  kterým  je  nutné  se  v
pořádat  ve  vztahu  k  opakovatelnosti,  je  výběr  odp
vídající metody zkoumání  tak, aby samotné zkoumá
neměnilo  charakter  a  vlastnosti  stopy  (její  vypovída
schopnost)  tak,  aby  bylo možné  opakování  zkoumá
realizovat.  Mnohdy  totiž  není  možné  nejdříve  stop
ʺfixovatʺ  a  až  posléze  podrobit  zkoumání,  čímž 
vlastně  stopa  ʺfixujeʺ  až  následně  a  už  může  být  j
vypovídací schopnost pozměněna.

Významný vliv na vypovídací schopnost stopy m
i  podmínky  jejího  uložení  nebo  archivace.  Často 
stává,  že  odstup  doby  prvotního  zkoumání  a  pote
ciálního opakovaného zkoumání je mnohdy několik l
(a  v  praxi  znám  i  případy,  kdy  bylo  nutné  opakov
zkoumání  i více než po desítce  let). Navíc  stopa za 
dobu putuje mezi různými subjekty a podmínky jejíh
transportu, uložení a manipulace jsou velice různorod
a nezřídka se stane, že je stopa neodbornou manipula
poškozena, zničena nebo ztracena.

Faktorů,  které  ovlivňují  možnost  opaková
zkoumání  a  které  mají  vliv  na  přesnost  a  tím  i  v
povídací  schopnost  výsledků  zkoumání,  je  celá  řad
a  podle  jednotlivých  forenzních  oborů  se  výrazně  l
Pro  většinu  znaleckých  zkoumání  se  využívají  růz
zařízení,  přístroje  a  měřící  technika.  I  u  těchto  tec
nických pomůcek  je nutné přesně dokumentovat  jeji
stav10).  Navíc  se  často  stává,  že  i  laboratorní  přístro
různých výrobců nebo  různého provedení  i přesto, 
vykazují  stejné  základní  parametry,  mohou  i  výraz
ovlivnit výsledky zkoumání.

V  určitých  případech  navíc  nebyla  forenzním
vědami nalezena metoda,  která  by vůbec umožňova
zachování  stopy  nebo  alespoň  prodloužení  j
životnosti.  Zejména  v  případech mikrostop  ve  spoje
s  jejich  biologickou podstatou  se  často  stává,  že  stop
má  velice  krátkou    životnost  nebo  že  je  stopa  sp
třebována v procesu samotného zkoumání. V těchto p
padech je opakování zkoumání nemožné.
9

nebo  poznatek,  které  něco  tvrdí  o  příčinných  vztazích  určitých  fenoménů.  Pokus  je  hlavní  nástroj  empirického  rozšiřování  vědeckého  poznání. 
(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Experiment)

10) Např. standard ISO/IEC 17025 požaduje pravidelnou kalibraci přístrojového vybavení laboratoře
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11) Za povšimnutí stojí to, že my zatím mluvíme o stopách, kdežto v angličtině se spíše používá přímo termín „důkaz” (evidence). Rozdíl se mů

že  při  zachování  stejných  výchozích  podmínek  a  za 
použití  stejných  metod  a  postupů  by  opakované 
zkoumání mělo dospět ke stejným výsledkům.

Přezkoumatelnost

Přezkoumatelnost  je,  na  rozdíl  od  opakovatelnosti, 
velice  často náročnější na podmínky, které byly u opa‑
kovatelnosti uvedeny výše. Přezkoumání spočívá v pro‑
vedení  nového  zkoumání  stop,  ale  za  použití  jiných 
metod,  než  které  byly  použity  v  původním  zkoumání 
(jestliže  ovšem  takové  analogické metody  existují).  Při 
zachování  původních  vstupních  podmínek  a  při  pou‑
žití analogických metod zkoumání by výsledkem měly 
být  výstupy,  které  jsou  analogické  původnímu  zkou‑
mání. 

Přezkoumávání  se provádí  s  cílem získat  odpověď 
na  již  jednou  položenou  a  zkoumanou  otázku  jiným 
postupem než  jak  bylo  provedeno  původní  zkoumání. 
Platí  také, že každá další otázka, a  je  jedno  jestli  ji naz‑
veme ʺnováʺ nebo ʺdoplňujícíʺ, vyžaduje v zásadě nové 
zkoumání.

Jelikož  při  přezkoumání  jsou  použity  jiné  metody 
zkoumání,  zachování  původních  požadavků  na  vlivy 
prostředí v průběhu zkoumání nemusí být v zásadě do‑
drženy,  protože  jiná  metoda  může  požadovat  jiné  pa‑
rametry vnějšího prostředí. Nicméně se obecně zvyšují 
požadavky  na  zachování  vstupních  podmínek,  zejmé‑
na na zachování původní stopy, která byla předmětem 
původního  zkoumání,  zpravidla  v  plném  rozsahu. 
Nová metoda může totiž požadovat pro zkoumání jiné 
charakteristiky  a  parametry  stopy  než  při  původním 
zkoumání.

Jestliže pro opakování  zkoumání  je  nezbytné  zkou‑
mat,  zda  jsou  k  dispozici  stejné  vstupní  podmínky 
(zejména  zda  existuje  samotná  stopa  a  zda  má  stejné 
parametry, které byly předmětem zkoumání v době její‑
ho  prvotního  zkoumání)  a  zda  při  opakovaném  zkou‑
mání lze zajistit definovanou míru vlivu okolního pros‑
tředí  (např.  klimatické,  přístrojové,  časové  apod.), 
u přezkoumávání  je důležitým faktorem zkoumání pů‑
vodní  stopy  s  cílem  zjistit  její  aktuální  parametry 
a vlastnosti a zda tyto zjištěné údaje umožňují s odstu‑
pem  doby  realizovat  zkoumání  jinou  vhodnou  tech‑
nikou  a  na  základě  zjištění  aktuálního  stavu  stopy  vý‑
běr takové vhodné metody zkoumání.

Pro dokreslení  lze uvést příklad, kdy původní ana‑
lýza  pro  zjištění  požadované  skutečnosti  (např.  stáří 
věci)  požadovala  na  vstupu  pouze  podrobnou  foto‑
dokumentaci a tato fotodokumentace byla i vstupní sto‑
pou  ke  zkoumání,  avšak  při  přezkoumání  může  být 
navržena  např  fyzikální  nebo  chemická  analýza,  která 
už  vyžaduje  originální  stopu  a  nepostačuje  pouze  její 
obrazová dokumentace.

Požadavek  na  zachování  integrity  stopy  se  dá  d
finovat jako sada postupů, které jsou při manipulaci 
stopou  a  v  průběhu  jejího  zkoumání  použity  tak,  ab
v  rámci  daných možností  zůstala  stopa  ve  stavu,  v 
kém byla poprvé zajištěna. To znamená, že v průběh
všech procesů (manipulací se stopou, ať už jakýmkol
oprávněným  subjektem  a  tedy  také  znalecký
zkoumáním)  nedošlo  ve  stopě  ke  změnám  od  dob
jejího  zajištění  (nalezení)  až  po  použití  stopy  (a  o
vozeně  znaleckého  posudku,  který  danou  stopu  zko
mal)  pro  právní  úkony  občanů,  právnických  neb
fyzických osob nebo pro potřeby orgánů státní moci.

V  podstatě  má  požadavek  na  zachování  integri
trojí opodstatnění:

a)  Je  jiným  vyjádřením  toho,  co  již  bylo  zmíněn
výše ‑ požadavek na zachování (dle možností) původ
stopy,  která  je  předmětem  znaleckého  zkoumání,  z
ména  pro  potřeby  opakování  nebo  přezkoumá
(v angličtině se používá termín ʺEvidence Integrity11)ʺ

b)  Je podrobnou dokumentací  toho,  co vše bylo 
stopou děláno, kdo ji měl a co s ní dělal a kde byla u
žena  (v  angličtině  se  používá  termín  ʺChain  of  Cu
todyʺ).

c)  Je  potvrzením  toho,  že  v  celém  životním  cyk
stopy,  tedy od  jejího zajištění až do předvedení u  so
du, nikdo stopu nezměnil (neúmyslně nebo i úmysln
v něčí prospěch.

Na  mezinárodní  scéně  se  s  požadavkem  na  z
chování  integrity  setkáváme  velice  často  a  jedná 
o  jeden  z  nejzákladnějších  požadavků  na  práci 
stopami. V našem prostředí se s  takovým důrazem 
zachování  integrity  stop  bohužel  nesetkáváme.  Je 
škoda,  protože  (mimo  jiného  i  z  důvodů  výše  uv
dených  ohledně  opakování  a  přezkoumání)  je  zach
vání  integrity  stop  jedním  z  důležitých  požadavk
práce se stopami, zachování důkazní síly důkazu a tí
i znalecké práce.

Je  přirozené,  že  je  jen  stěží  možné  zachovat  ab
lutní  integritu  stop.  Už  jenom  tím,  že  stopu  nějaký
způsobem  zajistíme  (např.  nalezený  předmět  odp
vídajícím  způsobem  zabalíme  a  přepravíme 
zkoumání),  vytrháváme  ji  z  jejího  prostředí,  kte
(obecně řečeno) má na stopu vliv a má se stopou urči
vazby,  např  klimatické  podmínky  prostředí,  adhe
k  povrchu,  radiové  signály  v  daném  prostře
ultrafialové  nebo  tepelné  záření  a  mnoho  další
faktorů, které na stopu určitého  typu mohou mít v u
čitém prostředí někdy i podstatný vliv .

Navíc  je mnoho forenzních metod zkoumání, kte
určitým  způsobem  integritu  stopy  narušují,  proto
jinak  na  současné  úrovni  poznání  zkoumat  nel
Důležité  však  je,  aby  všechny  kroky,  které  jsou 
stopou  činěny,  měly  racionální  základ,  aby  by
odpovídajícím  způsobem  zdůvodněny  a  zad
kumentovány  a  byl  popsán  způsob  a  míra  naruše
integrity  stopy,  případně  vliv  takového  jednání 
zdát formální, avšak v našem prostředí má své opodstatnění.
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12) Tady si neodpustím poznámku, že přirozeně o  ěchto otázkách může znalec uvažovat ale své úvahy má vždy možnost sdělit tomu, kdo mu sto

stopy  narušovaly  její  integritu  minimálně  možným 
v dané situaci způsobem.

V  případě,  že  existuje  několik  způsobů,  které  by 
potenciálně  mohly  narušit  integritu  stopy  je  nutné 
zvolit  takový,  který  bude  mít  nejmenší  negativní  vliv 
na  ostatní  pravidla  forenzní  práce,  zejména  na 
nezávislost,  opakovatelnost,  přezkoumatelnost  a  lega‑
litu.

Legalita

Jako  laik  v  oblasti  práva  bych  k  tomuto  pravidlu 
forenzní  analýzy  mohl  pouze  konstatovat,  že  veškeré 
činnosti a postupy, které jsou v rámci forenzní analýzy 
použity, musí  být  v  souladu  s  platnými  zákony.  K  to‑
mu by asi nebylo co dodat. Nicméně několik postřehů 
je nutné uvést.

Legalita stop.

Problematika  legality  stop,  jejich  původu  a  opráv‑
něnosti  jejich  získání  a  pak  i  následného  zkoumání  je 
asi  tou nejpalčivější  otázkou,  která  se na první pohled 
týká  znaleckého  zkoumání.  Ale  skutečně  jenom  na 
první  pohled,  protože  legálnost  původu  stop  s  jejich 
zkoumáním nemá ve skutečnosti žádnou souvislost.

Jsem  přesvědčen,  že  výše  uvedené  tvrzení 
nevyžaduje  dodatečného  vysvětlení.  Pro  jistotu  ale 
připomenu jen několik podstatných faktů:

a)  Základním  poznatkovým  zdrojem  forenzních 
věd  (a  následně  i  výkonu  znalectví)  jsou  přírodní, 
technické  a  společenské  vědy.  Na  rozdíl  od  krimi‑
nalistiky,  u  které  je  základním  a  východiskovým  po‑
znatkovým  zdrojem  trestní  právo  procesní.  Otázky 
legality  stop  tedy  mají  být  směřovány  na  kri‑
minalistiku.  Problémem  forenzních  věd  a  následného 
znaleckého  zkoumání  tedy  v  žádném  případě  nejsou 
právní  otázky  (ze  zákona  znalec  ani  nesmí  podávat 
právní úvahy) a tedy ani úvahy o legálnosti stop, které 
znalec zkoumá.

b) V celém řetězci postupných činností, které přímo 
souvisí  s  prací  se  stopami,  jsou 
jasně  definovány  tři  základní 
okruhy  (identifikace,  zajištění, 
zkoumání).  Za  každou  z  uve‑
dených  činností  je  nutné  vidět 
také  jednoznačnou  odpověd‑
nost  za  jejich  realizaci.  Jestliže 
tedy je v kompetenci OČTŘ pro‑
blematika  identifikace  a  zajiš‑
tění  stop,  tyto  složky  nesou 
plnou odpovědnost i za jejich le‑
galitu.

Jakékoliv  úvahy  směrem 
k  tomu,  že  by  znalci  měli 
nějakým  způsobem  sdílet 
odpovědnost  za  legalitu  stop, 

statněné.  Je  zřejmé,  že  tady  postačuje  se  odkázat 
§ 105 trestního řádu.

Problematiku  legality  stop  v  souvislosti  se  zn
leckým zkoumáním  tady zmiňuji  zcela úmyslně pro
že  jsem se  již mnohokrát setkal s názory, že znalec b
měl  posuzovat  i  tyto  okolnosti,  aby  se  vyhnul  p
tenciálním  problémům  v  případech,  kdy  je  mož
proces  získání  stop  zpochybňovat  a  tedy  zpochybn
i výsledek celého procesu, kterým je znalecký posude

Jestliže uvažujeme v  intencích  trestního řízení,  ta
jsou  jednotlivé  postupy,  kompetence  a  odpovědno
definovány  jasně  a  není  na  znalci,  aby  byť  j
uvažoval12) o legalitě stop, které mu OČTŘ předklád
ke zkoumání.

c)  Jiná  situace  může  nastat  v  případech,  kdy 
jedná  o  podání  znaleckého  posudku  pro  jiné  subjek
než  jsou  OČTŘ,  tedy  podle  jiných  pravidel,  než  jso
regulativy trestního řádu. Tam už není tak jednoznač
rozdělení  rolí  v  procesu  identifikace,  zajištění  a  zko
mání  stop.  Proto  v  těchto  případech  musí  být  vžd
předem jednoznačně smluveno, kdo je za kterou obla
odpovědný.  Celkem  jednoznačný  návod  je  pod
v  dobře  známém  a  ve  světě  široce  akceptované
dokumentu,  který pochází  z dílny ACPO  (Associatio
of  Chief  Police  Officers),  kde  jsou  uvedeny  čty
základní principy práce13) (v tomto konkrétním případ
práce  s  digitálními  stopami)  a  kde  je  jako  posled
princip  a  zřejmě  princip  s  univerzální  platností,  uv
deno,  že  ʺosoba  pověřená  vyšetřováním má  veškero
odpovědnost  za  zajištění  souladu  s  právními  pře
pisy...ʺ

Takže  v  případech,  které  nespadají  do  působno
trestního řízení, je veškerá odpovědnost na tom, kdo 
dané  šetření  (vyšetřování)  vede  a  tedy  je  na  ujedná
aby  taková  osoba  byla  jednoznačně určena  a měla  o
povídající  kompetence  a  tomu  odpovídající  odp
vědnosti.

Legalita postupů a prostředků zkoumání.

Je asi zřejmé, že výběr metod a postupů zkoumá
by se měl řídit výhradně podle jejich vhodnosti a opo
statněnosti  k  dosažení  předpokládaného  výsledk
a  tedy  mluvit  o  legalitě  takového  postupu  se  zjev

Obr. 2 ‑ ACPO Good Practice Guide  for Digital Evidence, Version 5, str. 6, dostupné např. z h�p://www.digi

detective.net/digital‑forensics‑documents/ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf
11

ke zkoumání předává.

13)  ACPO  Good  Practice  Guide  for  Digital  Evidence,  Version  5,  dostupné  např.  z  http://www digitaldetective.net/digitalforensicsdocuments/
ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf
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14) Tady se opět dostáváme k tomu, co bylo zmíněno již dříve v části o opakovatelnosti a přezkoumatelnosti.

a  výběr  odpovídající metody  a prostředku by měl  být 
zdůvodněn odbornými argumenty.

Problém  legality  postupů  a  použitých  prostředků 
ale  velice  často  vyvstává  při  zkoumání  samotného 
procesu  forenzní  analýzy.  Nezřídka  se  totiž  stává,  že 
uvedené  závěry  se  opírají  o  výsledky  analýz,  které 
(podle  tvrzení autorů  takových analýz) vycházejí např. 
ze  srovnání  se  záznamy  v  ʺinterních  archivech  znalceʺ 
a  mnohdy  se  může  jednat  i  o  citlivé  informace,  na 
systematické shromažďování kterých by obecně znalec 
musel  mít  speciální  povolení.  Může  se  také  stát,  že 
výsledky  byly  získány  pomocí  analytických  nástrojů, 
které  ovšem  nikde  v  posudku  nejsou  blíže  speci‑
fikovány, a  tedy nelze potvrdit oprávněnost  jejich pou‑
žití,  nebo  jsou  v  posudku  uvedeny  přímo  reporty,  ze 
kterých  lze  přímo  identifikovat  použité  nástroje,  ale 
objektivně  mohou  vzniknout  důvodné  pochybnosti 
o  tom,  zda  dotyčný  znalec  vůbec  měl  oprávnění 
(pravděpodobně  licenční)  takový  nástroj  použít  (např. 
v  případě  vysoce  specifického  nástroje,  který  obecně 
není  běžně  k  dispozici  a  mají  jej  pouze  některá  spe‑
ciální pracoviště a to pouze pro specifikovaný účel).

Dá  se  z  praxe  říct,  že  takovýmto  problémem  lega‑
lity  použitých  postupů  a  prostředků  se  nikdo  příliš 
nezabývá.  Mnohdy  to  je  komplikováno  navíc  tím,  že 
průběh  a  výsledky  zkoumání  nejsou  dokumentovány 
způsobem, který by umožňoval o podobných závěrech 
vůbec uvažovat. Nedá se také potenciálně i vyloučit, že 
nedostatky dokumentace mohou být právě z výše uve‑
dených důvodů v některých případech i úmyslné.

Ve  světě  se  obecně  více  dbá  na  to,  aby  o  průběhu 
znaleckého  zkoumání  byla  vedena  podrobná  doku‑
mentace, včetně  toho,  jaká zařízení byla pro zkoumání 
použita,  jaký  software  byl  použit  pro  analýzy,  včetně 
přesné  identifikace  jeho verze. Když pro nic  jiného tak 
proto, že objektivně každé zařízení a  jeho programové 
vybavení  má  své  limity  a  také  potenciálně  svoji  chy‑
bovost14).

Jestli budu v tom pokračovat, tak se lze odkázat na 
normu  ISO/IEC  17  025,  kde  jsou  tyto  požadavky 
explicitně  popsány.  Ukazuje  se,  že  požadavky  této 
normy  mají  na  mnoha  místech  a  z  mnoha  důvodů 
určitá opodstatnění, byť se na ně  lze dívat  i z pohledu 
efektivity.    Uvažovat  o  opodstatněnosti  výrazně  zvý‑
šených nákladů na zavedení požadavků této normy do 
praxe zejména v podmínkách, které jsou u nás pro hod‑
nocení  znalecké  práce  nastaveny,  je  spíše  záležitostí 
celého  systému  znalectví  u  nás.  Blíže  se  o  tom  lze  do‑
číst v časopise ʺDigital Forensic Reviewʺ, kam zájemce 
odkáži15),  protože  se  to  tématicky  vymyká  právě  popi‑
sované problematice.

Dokumentace

Požadavek  na  dokumentaci  je  vlastně  průřezový 
a naplnění téměř všech výše uvedených základních pra‑
videl  forenzní analýzy bez podrobné dokumentace ani 

přezkoumatelnost,  integritu  a  legalitu  zkoumá
podrobnou  dokumentaci  přímo  vyžadují.  Dalo  by 
říct,  že  jsou  to  všechno  požadavky  obligatorní,  vyp
vající přímo (nebo spíše nepřímo) z regulativních pře
pisů.

Není to ovšem jediný důvod, ze kterého požadav
na  podrobnou  dokumentaci  vyplývá.  Ten  důvod,  p
znalce  pravděpodobně mnohem  bližší  a mohu  říct 
i  užitečnější,  je  jejich  vlastní  potřeba,  zajištění  jeji
vlastního zájmu. Pokusím se to objasnit.

Tím asi nejzásadnějším důvodem, kvůli kterému b
znalec  měl  podrobně  dokumentovat  veškerou  sv
práci na zpracování znaleckého posudku, je v podsta
jeho vlastní  ochrana.  Jednou  ze  základních povinno
znalce  je  (v  případě  potřeby)  vysvětlit  a  obhá
(zejména před soudem) výsledky svého zkoumání.

Objektivní skutečností však je, že v případě, kdy 
v  rámci  zkoumání  nejedná  o  triviální  věci16),  tak 
semný  záznam  znaleckého  zkoumání,  který  je  rea
zován formou znaleckého posudku, nemůže podchy
všechny  detaily  práce  (to  by  takový  posudek  nikd
nečetl)  a  navíc  do  posudku  se  uvádějí  zjiště
skutečnosti  způsobem,  kterému  by  měl  porozum
objednatel.  Je  taky  zřejmé,  že  jazyk  objednatele  (p
licejní  orgán,  soudce  nebo  advokát)  je  diametrál
odlišný  od  odborného  jazyka  a  terminologie  znal
Znalec  tedy  musí  použité  postupy  a  svoje  odbor
zjištění  formulovat  jiným  způsobem,  než  by 
formuloval  pro  odborníky  z  řad  svého  profesníh
okruhu.

Potřeba podrobné dokumentace průběhu zkoumá
proto  vyplývá  z  několika  faktorů,  které  v  současno
přímo ovlivňují práci a postavení znalce:

a)  Prodlužuje  se  doba  od  podání  posudku  až  d
doby,  kdy  je  potřebné  k  tomu  posudku  pod
vysvětlení  (např.  před  soudem).  Z  vlastní  zkušeno
mohu potvrdit,  že  není  výjimkou předvolání  k  soud
k  podání  vysvětlení  k  posudkům,  které  jsem  zp
covával  před  desetiletím.  V  takových  případech 
nelze pamatovat nic jiného, než to, co je přímo napsán
v posudku samotném. Veškeré další otázky (napříkla
na  okolnosti  nebo  detaily  kolem  zkoumání)  jso
prakticky  bezpředmětné  a  znalci  nezbývá,  než  pou
konstatovat  objektivní  skutečnost,  že  nemůže  k  p
sudku  říct  nic  víc,  než  je  v  něm  napsáno,  že 
objektivně  nic  dalšího  pamatovat  nemůže.  Má  na 
sice  právo,  ale  dovedete  si  představit,  že  tím  zrov
nezvyšuje  hodnověrnost  své  práce  a  tím  i  svoji  p
fesionální  úroveň.  Jinak  ‑  přímo  řečeno  ‑  snižuje  ho
nověrnost posudku a tím degraduje svoji profesionál
úroveň.  Znalec  sice  má  povinnost  společně  se  svý
výtiskem  znaleckého  posudku  archivovat  i  veške
poznámkový  aparát  a  pracovní  výstupy  a  dok
mentaci,  která  s  daným  posudkem  souvisí,  ale  jeh
rozsah  není  (a  objektivně  ani  nemůže  být)  stanove
Mohu  jenom  vřele  doporučit,  aby  rozsah  toho,  co 
znalec  archivuje  společně  s  výtiskem  znaleckéh
posudku,  byl  dle  možností  maximální.  Jen  tak  mů
vysvětlit i detaily, které se k danému posudku vztahu
15) M. Svetlík, Nový návrh zákona o znalcích  pohled z druhé strany, Digital Forensic Review, 1/2017, str. 5, ISSN 25705040, dostupné z https://
issuu.com/digitalforensicreview/docs/dfr_12017

16)  Tady  nechci  zlehčovat  některé  znalecké  obory  nebo  některá  zkoumání,  ale  objektivně  existují  problémy,  které  jsou  řešitelné  jednoduše  a 
přímočaře a jiné problémy lze řešit pouze použitím složitých analytických a syntetických metod.
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Ing. Marián Svetlík, Sr., soudní znalec, pracuje jako specialista na digitální forenzní analýzu Czech Cybercrim

sledku  obhájit  na  odpovídající  úrovni  výsledky  své 
práce.

b) Zvyšuje se v mnoha oborech složitost zkoumání. 
S  tím  souvisí  i  složitost  a  rozsah  dokumentace  pou‑
žitých  postupů.  Společně  se  skutečností,  že  k  podání 
vysvětlení  dochází  mnohdy  s  větším  časovým 
odstupem a  s  tím,  že  kvalitní  znalec  často  zpracovává 
větší  množství  posudků,  nelze  si  bez  podrobné  doda‑
tečné  dokumentace  (která mnohdy  z  různých  důvodů 
ani nebývá součástí posudku samotného) ani po kratší 
době  od  podání  vzpomenout  a  vysvětlit  některé  de‑
taily, okolnosti, parametry zařízení a metod v posudku 
použitých.  Právě  v  detailech  je  mnohdy  síla  profe‑
sionality.

c)  Zvyšuje  se  komplexnost  zkoumaných  stop. 
Neplatí  to  pravděpodobně  pro  všechny  obory,  ale 
u  mnoha  (zejména  novějších  oborů)  to  platí  beze‑
zbytku.  Často  totiž  vyvstane  nutnost  před  samotným 
zkoumáním  provést  mnohdy  složitou  dekompozici 
zajištěné stopy. Aby bylo možné  tuto stopu opět složit 
zpět do původní podoby, není nic vhodnějšího než celý 
proces  detailně  dokumentovat.  Taková  dokumentace 
pak  poslouží  nejenom  jako  důkaz  zachování  integrity 
stopy, ale pro znalce  samotného  jako podrobný návod 
na  zpětné  sestavení  stopy  do  původní  podoby. 
Nemluvě o tom, že mnohdy i zdánlivá maličkost, které 
v průběhu zkoumání není věnována pozornost (např. i 
proto,  že  zjevně  není  v  dané  době  předmětem  zkou‑
mání), může následně hrát důležitou roli.

d)  Stupňují  se  snahy  znevěrohodnit  podaný 
posudek  protistranou.  Nic  proti  tomu,  je  to  legitimní. 
Pominu  to,  že  většinou  tato  snaha  sklouzává  do  šer‑
mování s formálními argumenty, které se daří většinou 
celkem  lehce vyvrátit.  Stále  častěji  se však  stává,  že  se 
protistrana poradí s nějakými specialisty v oboru nebo 
si dokonce nechá  zpracovat protiposudek. V  takových 
případech  je  každá  doplňující  informace,  každé 
upřesnění  toho,  co  je  uvedeno  v  písemném  posudku 
a podloženo další dokumentací a poznámkami, ceněna. 
Opět  s  cílem potvrdit  pravdivost  a  opodstatněnost  vý‑
chodisek,  použitých  metod  a  zjištěných  nebo  od‑
vozených  závěrů.  Prospěje  to  věci  samotné  (zvýšením 
důkazní  síly  posudku),  ale  také  zvyšuje  profesionální 
prestiž znalce.

Závěr

Byl  bych  nerad,  kdyby  byly  uvedené  atributy 
forenzní  analýzy  chápány  jako  nějaký  druh  ʺdalší  bu‑
zeraceʺ  pro  znalce.  Ono  těch  požadavků  a  povinností, 
které jsou už tak na znalce nakládány, je docela dost na 
to, jakým způsobem stát práci znalců oceňuje. Výrazné 
disproporce  mezi  požadavky  na  znaleckou  práci 
a  jejím oceněním ze  strany státu nezmění ani poslední 
návrhy na zvýšení znalečného,  jak  jsou navrženy v no‑
vém návrhu zákona o znalcích (viz minulé číslo našeho 
časopisu).

děpodobně  celkem  oprávněně  požadují,  aby  znalec
posudky  splňovaly  určité  parametry.  Tady  zmíně
atributy  znalecké  práce  mezi  takové  paramet
jednoznačně  patří.  Od  zeleného  stolu  však  nel
kvalifikovaně  rozhodovat,  co  vše  to  bude  v  praxi  o
nášet.

Taky jsem se nenápadně (celkem cíleně nenápadn
zmínil  o  standardu  ISO/IEC  17025.  Nechci  jej  tím
prosazovat  tak,  jak  je  to  u  mnoha  jiných  ʺcertifika
zvykem.  Ne,  žádný  ʺhurá  systémʺ,  kdy  se  něja
norma stane slepě téměř modlou a všichni se snaží m
na  svém  vývěsném  štítu  to magické  číslo  (např.  90
14000  nebo  nějaké  podobné).  Mým  cílem  bylo  pou
najít  rozumnou,  optimální,  zdůvodnitelnou  a  rea
zoavatelnou cestu k tomu, aby bylo možné v tom vše
nalézt  užitečnost.  A  zejména  inspiraci  a  zamyšle
jestli náhodou nelze něco málo změnit k lepšímu.
13

Tento článek je mírně přepracovanou verzí jedné z kapitol připravované rozsáhlejší práce, která je zaměřena na digitální forenzní analýzu.

Centre of Excellence na Masarykově univerzitě v Brně, přednáší informační bezpečnost a počítačovou kriminalitu na 
vysokých školách. Je šéfredaktorem časopisu Digital Forensic Review, členem řídícího výboru Institutu pro Digitální 
Forenzní Analýzu, podílí se na mezinárodních projektech spojených s problematikou Digital Forensic a Cybercrime. 
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Někdo mi změnil data!

Anotace:
Příspěvek vychází  z  reálného případu. Popisuje problematiku možnosti  změny v datech  tak,  aby byla obtížně zjistitelná. 

Možnosti  odhalení  takových zásahů odvozuje prostřednictvím obecné  teorie  stop a  její  aplikací na digitální  stopy. V  širších 
souvislostech popisuje potenciální zdroje digitálních stop a jejich využití právě v případech zjišťování zásahů do dat.

Annotation:
The paper  is  based on a  real  case. Describes  the problem of  the possibility  of  changing  the data  so  that  it  is difficult  to 

detect such changes. The ways of detecting such changes derive through the general theory of traces and its applications on 
digital  traces.  In  a  broader  context,  it  describes  potential  sources  of  digital  traces  and  their  use  in  cases  of  data  changes 
detection.

Klíčová slova:
Znalec, forenzní vědy, teorie stop, digitální stopy

Keywords:
Forensic expert, Forensic sciences, theory of traces, digital traces

Ing. Marián Svetlík, Sr.
R
1)Locardův princip výměny, známý také jako Locardova teorie, byl postulován forenzním vědcem Edmondem Locardem. Locard byl ředitelem pr

Není  to  první  a  jedná  situace,  kdy  jsem  se  setkal 
s  otázkou  zda  lze  prokázat,  že  data  na  daném  nosiči 
někdo  (dodatečně,  neoprávněně)  změnil.  Otázka 
celkem  zjevná  a  často  i  opodstatněná. Odpověď  by  se 
mohla  zdát  jednoduchá  a  tudíž  ani  není  moc  o  čem 
diskutovat. Život  je ale pestrý a nedrží  se  teoretických 
pravidel,  proto  se  pokusím  v  následujícím  článku 
popsat  alespoň  částečně  problematiku  prokazování 
potenciálních (dodatečných) změn v dokumentech.

Možností  a  variant  výše  uvedeného  obecného  pro‑
blému  je  nespočet,  proto  i  popis  možných  řešení  je 
spíše  koncepční  a  není  ani  tak  zaměřen  na  konkrétní 
způsoby  řešení. Ve  svém důsledku  je  zaměřen vlastně 
spíše směrem k tazatelům, k těm, kdo takové problémy 
požadují  řešit.  Snažím  se  totiž  podat  základní  popis 
situace a nutných předpokladů, aby nastolený problém 
vůbec  mělo  smysl  konkrétně  posuzovat  a  snažit  se 
hledat konkrétní řešení.

Možná že tento příspěvek také přispěje k objasnění 
zdánlivě paradoxních tvrzení, kdy z jedné strany vždy 
prohlašuji,  že  i  v  informačních  technologiích  platí 
Locardův  princip1)  (tedy  že  každá  aktivita  v  infor‑
mačních systémech zanechává za sebou stopy) a z dru‑
hé strany tvrdím, že v informačním systému lze udělat 
zásahy  takovým  způsobem,  že  budou  neodhalitelné. 
Tedy  že  v  principu  nevyvracím  někdy  absolutistická 
tvrzení,  že  v  digitálních  datech  lze  udělat  prakticky 
cokoliv,  aniž  by  se  na  to  přišlo.  Doufám,  že  pozorný 
čtenář  přijde  na  to,  že  výše  uvedená  tvrzení  si  neod‑
porují.

Východisková teorie

Východiskem  pro  zodpovězení  položených  otázek 
je aplikace základních teoretických poznatků o stopách 

znamy na konkrétních datových nosičích, které jsou 
zkoumání předloženy.  Jelikož z dostupných veřejný
zdrojů  mi  není  znám  takový  zdroj,  který  by  se  ko
plexně  zabýval  aplikací  obecné  teorie  stop  a  krim
nalistiky  na  prostředí  digitálních  informací,  základ
východiska se pokusím stručně uvést zde.

V základu teoretických východisek stojí obecně zn
má  teorie  akce  a  reakce,  kdy  každá  akce  vyvolá
reakci a tedy reakce je stopu akce, která danou reak
vyvolala. Na materiální  svět  je  tento  zákon  aplikov
pomocí známého Locardova principu výměny.

Informace  je  ze  své  podstaty  nehmotnou  entito
avšak  její zaznamenání v digitální  (přesněji binárn
formě  je  matriální  interpretací  nehmotné  informa
Lze  tedy  dovodit,  že  Locardův  princip  (přesněji  a
zákon  akce  a  reakce)  lze  plně  aplikovat  i  na  digitál
prostředí. I v digitálním prostředí tedy obecně platí, 
každá akce, každá aktivita realizována v informační
systému, zanechává za sebou nějakou stopu.

Pro  praktickou  aplikaci  výše  uvedených  teo
tických východisek je nutné je doplnit o poznatky ry
praktického charakteru, které byly zformulovány v z
kladech  teorie kriminalistiky, primárně kriminalistic
teorie  stop.  Protože  pro  správné  pochopení  nás
dujících  odpovědí  na  položené  otázky  je  defini
kriminalistické  stopy podstatná, uvedu  ji  zde v plné
znění:

Kriminalistická  stopa2)  je  každá  změna  na  mís
trestného  činu  nebo  kriminalistické  události,  souvisej
s událostí, která je zjistitelná, zajistitelná a využitelná. Jed
se o změny v materiálním prostředí a ve vědomí lidí.

Z  uvedené  definice  je  nezbytně  nutné  uvědomit 
atributy, které musí kriminalistická stopa splňovat:

a)  Souvislost  s  událostí  (v  našem  konkrétní
případě  souvislost  s  potenciální  změnou  dat  na  da
vém  nosiči).  Obecně  platí,  že  lze  vždy  nalézt  vel
množství  různých  stop,  avšak  relevantní  jsou  poze 
které s danou událostí souvisí (přímo, nepřímo, místn
15

kriminální  laboratoře ve  francouzském Lyonu. Locardův princip výměny říká, že "s kontaktem mezi dvěma body bude probíhat výměna", protože 
každý kontakt zanechá stopu (https://cs.wikipedia.org/wiki/Locardův_princip_výměny

2)https://cs.wikipedia.org/wiki/Kriminalistická_stopa
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3)Hypoteticky v našem případě může být následující úvaha: jestliže zjednodušeně platí, že záznam na flash discích je postaven na elektrosta ick

stopy s danou událostí patří mezi nejsložitější úkoly.

b) Zjistitelnost  stopy.  Obecně  sice  platí,  že  každá 
akce  vyvolává  reakci  a  tedy  zanechává  stopy,  avšak 
takové  stopy  musí  být  zjistitelné.  Současné  vědecké 
poznatky ne vždy dovolují zjistit veškeré možné stopy. 
V  případě  digitálních  informací  je  situace  ještě  mno‑
hem  složitější  v  tom,  že  je  nutné  zvažovat  např. 
potenciální rozdíly v úrovni hodnot binárních stavů (re‑
prezentující  hodnoty  „0“  a  „1“)  nebo  jiné  faktory,  kte‑
ré  však  v  podstatě  nejsou  předmětem  základního 
výzkumu a  tedy nejsou  známé. Teoretická  východiska 
také mohou předpokládat ba i prokázat, že určité stopy 
o  události  musí  existovat,  ale  současná  úroveň  vědec‑
kého poznání je neumožňuje zjistit3).

c)  Zajistitelnost  stopy.  Lze  často  teoreticky  pro‑
kázat, že určitá stopa existovat musí, avšak pro potřeby 
dokazování je nezbytně nuté takovou stopu zajistit a to 
přímo  (používá se v případech materiálních předmětů 
přiměřeného  rozměru)  nebo  nepřímo  pomocí  objek‑
tivizovaných  a  vědecky  ověřených  metod  (např.  foto‑
dokumentací, měřením apod.)

d) Využitelnost  stopy.  Jedním z podstatných vlast‑

tenciálním  dalším  procesním  řízení.  Kromě  už  vý
zmíněné  míry  souvislosti  s  danou  událostí  se  jed
zejména  o  důkazní  sílu  zjištěných  skutečností.  T
přímo  souvisí  se  všemi  předchozími  procesy,  zp
sobem  zjištění  a  zajištění  stopy  tak,  aby  nemoh
vzniknout  žádné  pochybnosti  o  hodnověrnosti 
formací,  které  ze  zajištěné  stopy  vyplývají. K  tomu 
přímo vztahují pojmy  jako „chain of  custody“4) a „e
dence integrity“5).

Kde hledat stopy?
Vycházeje z výše uvedeného si můžeme představ

konkrétní situaci:

Klient  přinese  ke  zkoumání  USB  flash  disk  s  t
zením,  že  data,  která  na  tom  disku  předal  svém
partnerovi,  byla  změněná  a  neodpovídají  původním
obsahu, který na něm byl při předání partnerovi. D
se  tedy na daném nosiči změnit data způsobem, kte
by nezanechal forenzně zjistitelné stopy?

Odpověď  je  asi  předvídatelná. Ano,  dá  se  kons
tovat,  že  lze  použít  takový  způsob manipulace  s  di

Obr. 1 CD nosič se záznamem a makrofoto dat
náboji,  může  platit,  že  různá  záznamová  zařízení  (počítač  s  USB  rozhraním)  nabíjejí  danou  buňku  paměti  různým  nábojem,  který  sice  vždy 
odpovídá  logické „0“ nebo  logické „1“, ale množství elektronů náboje se může  lišit od záznamového zařízení. V současnosti však nejsou známé 
prostředky, které by takovou úvahu byly schopny potvrdit a tím  takovou (hypote ickou) stopu identifikovat.

4)„Chain of custody“ popisuje podrobnou dokumentaci celého životního cyklu stopy  tak, aby nevznikly pochybnosti o potenciální objektivnos i  její 
vypovídací schopnosti a tedy nevzniklo podezření, že se stopu bylo možné nekontrolovaně manipulovat nebo ji bylo možné pozměnit.

5)„Evidence  integrity“  je  požadavek  na  použití  takových  postupů,  metod  a  prostředků,  které  zaručují  maximální  možné  zachování  původnosti 
zajištěné stopy.
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aktuální  úrovni  poznání  v  oblasti  forenzní  analýzy 
digitálních stop neumožní takovou manipulaci zjistit.

Jako  součást  zdůvodnění  předchozího  tvrzení  je 
nutné  nejdříve  objasnit  pojem  „forenzně  zjistitelné 
stopy“.  Aplikací  teorie  kriminalistické  stopy 
dospějejme  k  závěru,  že  pojem  „forenzně  zjistitelná 
stopa“  musíme  transformovat  do  výše  uvedených 
základních  vlastností  kriminalistické  stopy,  kterými 
jsou  souvislost,  zjistitelnost,  zajistitelnost  a  použi‑
telnost.  Aby  bylo  možné  tyto  atributy  aplikovat  na 
digitální  stopy,  musíme  popsat  podstatu  a  charakter 
digitálních  stop  obecně.  To  nám  pomůže  objasnit  sku‑
tečnosti, které vedou k odpovědi na danou otázku.

Digitální  informace  je  obecně  pouze  záznam 
nehmotné  informace  v  digitalizované  podobě  na 
nějaký  vhodný  materiální  nosič.  Na  digitální  stopu 
tedy  můžeme  nahlížet  dvěma  způsoby.  Jako  na 
materiální  interpretaci  digitálního  záznamu  na 
vhodném  nosiči  a  jako  na  informaci  o  zájmové  sku‑
tečnosti.

Materiální  podstata  záznamu  spočívá  ve  změ
materiálního  nosiče  a  odráží  informaci,  zda  se 
daném místě  nosiče  nachází  záznam  logické  „1“  neb
logické  „0“.  Identifikaci  změny  záznamu  z  „1“  na  „
nebo  naopak  lze  realizovat  v  tomto  pojetí  na  úrov
analýzy změn a artefaktů po předchozím záznamu 
úrovni  fyzikálních  stop  v  záznamovém  materiá
I  když  teoretické  předpoklady  k  takové  identifika
u určitých druhů materiálních nosičů existují, praktic
aplikace takových metod identifikace se pohybuje v 
vině teoretické nebo v rovině extrémní přístrojové, m
teriální a časové náročnosti a navíc pouze u některý
typů materiálních nosičů.

V  případě  přepisovatelného  nosiče  CD/DVD  l
i  pouhým  okem  vidět,  že  obsahuje  nějaká  data  (v
Obr.  1)  a  při  dostatečném  zvětšení  zobrazení  (na
elektronovým  mikroskopem)  lze  relativně  spolehli
identifikovat  jednotlivá  místa,  kde  jsou  zaznamenán
„0” a „1” a tedy i potenciálně analyzovat,  jestli na to
daném  místě  nebyla  před  tím  zaznamenána  ji
(opačná) hodnota.

Obr. 2 USB flash disk
17
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6)Přirozeně, že k provedení změny v souboru formátu PDF není nezbytně nutné uvažovat pouze o aplikaci Adobe Acrobat. Pro práci s  formát

záznamu  na  USB  flash  disku  dospějeme  k  jed‑
noznačnému  závěru,  že  použití  metod  identifikace 
změn  záznamu  na  materiální  úrovni  nosiče  je  v  sou‑
časné době prakticky neaplikovatelné.  Jen pro  ilustraci 
uvedu  např.  fotografii  vnitřku  USB  zařízení  (viz. 
Obr.  2)  aby bylo zřejmé, že na materiální úrovni,  tedy 
zkoumáním  fyzických  veličin  elektrického  náboje 
v jednotlivých buňkách paměti čipu, nelze na současné 
úrovni  poznání  identifikovat  potenciální  změny  v  záz‑
namu,  i  kdyby  byly  reálně  na  takovém  nosiči  prove‑
deny.

Stopa jako informace
Na  digitální  stopu  lze  ale  také  nahlížet  jako  na 

informace  o  změnách,  které  jsou  zaznamenány  opět 
v digitální podobě  a které pocházejí  z  různých  zdrojů. 
Liší  se  podle  způsobu  provedení  potenciální  mani‑
pulace,  podle  systémů,  které  jsou  do  procesu  změny 
zapojeny  a  podle  metod,  které  se  pro  identifikaci 
záznamů  o  manipulaci  použijí.  Pro  ilustraci  a  vy‑
světlení výše uvedeného použiji následující grafiku (viz 
Obr. 3 ‑ bez nároku na úplnou přesnost vyjádření):

Grafika  ilustruje  komplexnost  problematiky 
původu a umístění (a posléze také nalezení) digitálních 
stop  a  informací  o  provedení  změn  v  souborech, 
protože  na  celém  procesu  provedení  změn  se  mohou 
účastnit  velice  různorodé  a  mnohdy  variabilní  prvky 
celého  výpočetního  systému.  Podobně  také  místo, 
obsah a  forma potenciálních digitálních  stop závisí  od 

aplikací,  operačních  systémů,  souborových  systémů
v  neposlední  řadě  i  od  různorodosti  použitých  zázn
mových médií.

Představme  si,  že  náš  vzorový  dokument,  který 
předmětem  zkoumání,  je  ve  formátu  PDF  a  že  k  p
vedení  (potenciální)  změny  v  souboru  je  použi
standardní  aplikace  (v  našem  konkrétním  případ
např. Adobe Acrobat6)),   která  standardním způsobe
využívá  služeb  operačního  a  souborového  systém
V takové situaci provedení změny v datech potenciál
zanechá  stopy po  své  činnosti  ve  všech  vrstvách  vý
graficky znázorněného systému.

Existují  však  i  speciální  aplikace,  které  moho
využívat  operační  systém  nestandardním  způsobe
a  které mohou  obcházet  služby  souborového  systém
(např. aplikace s přímým přístupem na disk) a u těch
aplikací  lze  stopy  o  jejich  činnosti  nalézt  mnohe
obtížněji nebo vůbec.

V posuzovaném případě je nutné také vzít v úvah
skutečnost,  že  pro  posouzení  potenciálních  zm
v  jednotlivých  souborech  není  k  dispozici  celý  výp
četní  systém  jak  je  ilustrován  na  předchozí  grafi
a  který  by  k  provedení  takových  změn mohl  být  po

žit,  ale  pouze  externí  (USB  flash  disk)  fyzické  zázn
mové  médium,  které  pouze  hypoteticky  může  ob
hovat potenciální stopy o provedených změnách.

Další  důležitou  informací,  která  může  ovlivn
pravděpodobnost  nalezení  potenciálních  stop  o  p
vedených  změnách  v  datech  je  použitý  souborov
systém na daných datových nosičích.  Jestliže  to  je so

Obr.  3  Grafické  znázornění  prvků  systému  pro  nalezení digitálních stop
PDF bylo vyvinuto a často se používá množství dalších aplikací, které však nemusí vykazovat plnou kompatibilitu a mohou zanechávat i více nebo 
méně odlišné stopy o své činnosti v různých vrstvách a prvcích výpočetního systému.
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disků),  ten  v  zásadě  uchovává  pouze  minimum  in‑
formací, které by mohly být použitelné pro identifikaci 
potenciálních  změn  a  tím  omezuje  pravděpodobnost 
jejich nalezení.

Naši  případovou  situaci,  kdy  se posuzuje možnost 
identifikace  změn  v  souborech,  také  výrazně  kom‑
plikuje  skutečnost,  že  s  velkou  pravděpodobností 
mohly  být  potenciální  změny  v  souborech  provedeny 
na  jiném  výpočetním  systému  a  tedy  i  na  jiném 
záznamovém  médiu  a  na  zkoumaný  flash  disk  byly 
pozměněné  soubory  pouze  překopírovány.  Tím  se  na 
zkoumaný flash disk nepřenáší prakticky žádné z výše 
uvedených  potenciálních  stop,  které  jsou  jinak  iden‑
tifikovatelné v rámci použitého výpočetního systému.

Pravděpodobnost  odhalení  forenzních  digitálních 
stop  o  potenciální  manipulaci  s  daty  také  výrazně 
ovlivňuje  profesionální  úroveň  a  znalosti  toho,  kdo 
takové  změny  provádí  a  tedy  i  úspěšnost  jeho  snahy 
nezanechat  za  sebou  zjistitelné  stopy.  Se  zvyšující  se 
úrovní  znalostí  toho,  jak  pracují  informační  systémy 
(ve  smyslu  výše  uvedeného)  se  výrazně  snižuje 
pravděpodobnost  toho,  že  po  takové  činnosti  zanechá 
následně zjistitelné stopy.

Pro odborníky
Jaké  závěry  lze  tedy  z  výše  uvedeného  učinit  pro 

odborníky?

Polopatisticky řečeno ‑ tam kde nic není (a v našem 
případě  pravděpodobně  ani  nic  být  nemůže)  není  co 
hledat.

Ano,  jestli  někdo  přinese  nějaké  médium  (CD, 
DVD,  flash  disk,  externí  USB  disk  apod)  a  chce  najít 
nějaké stopy, které tam s velkou pravděpodobností být 
nemohou, tam není moc s čím pomoct.

Nicméně  v  jiných  případech  je  dobré  si  uvědomit, 
kde, pro jaký účel a jaké stopy je vhodné hledat.

Pro běžnou praxi asi vyloučíme  (z důvodů obtížné 
realizovatelnosti)  analýzy  fyzikálních  záznamů  na 
použitém  paměťovém médiu.  Pak  už  je  na  znalostech 
a  dostupnosti,  které  z  dalších  stop  budou  pro  poža‑
dované  analýzy  využity.  Na  základě  zadání  a  do‑
stupnosti  se  budeme  rozhodovat  ve  kterých  částech 
systému  (podle  Obr.  3)  budou  relevantní  stopy  hle‑
dány  a  následně  podle  účelu  analyzovány  a  inter‑
pretovány.

Pro laiky
Pro  laiky  snad  jen  jedna  rada.  Jestliže  je  potřebné 

něco  posoudit  ohledně  určitých  souborů  nebo  dat, 
nepokoušejte  se  taková  data  „vytrhnout  z  kontextu”, 
tedy vykopírovat  je na flash disk nebo  ještě hůře nako‑
pírovat je na CD nebo DVD.

Vzpomeňte si na výše uvedený graf a vzpomeňte si 
také,  že  jakékoliv  další  doplňující  informace,  které  by 

přímo v tom daném souboru, ale většinou v „okolní
prostředí”  tohoto  souboru.  V  původním  souborové
systému,  v  systému  ve  formě  logů  nebo  další
záznamů,  které  si  systém  zaznamenává,  případ
v záznamech dané aplikace, která naposledy s daným
daty pracovala.

Odborné  (forenzní)  zajištění  dat  obecně  právě  sp
čívá  v  tom,  že  jsou  zajišťována  cílová  data  způsobe
který  (pro  daný  účel)  zajišťuje  nejenom  data  samotn
ale  i další data,  aby byl  zajištěn komplex  související
dat v jejich maximálně možném kontextu.

Shrnutí
Na  závěr  tedy  odpověď  na  otázku  z  úvodu: 

možné v digitálním prostředí provést zásah do dat ta
aby tento nezanechal forenzně zjistitelné stopy?

Obecně sice platí tvrzení u úvodu, že každá aktivi
v  informačním  systému  zanechává  v  něm  stopy,  a
aby  je  bylo  možné  reálně  použít,  tyto  musí  splňov
podmínku  zjistitelnosti,  zajistitelnosti  a  využitelnos
Jestliže  však  některou  z  podmínek  nelze  splnit,  nel
taky nalézt, zajistit nebo následně takové stopy využí

Jestliže tedy máme co dočinění s někým kdo ví, j
za  sebou  zametat  stopy,  nebo  jestli  je  nám  nějaký
způsobem odepřen přístup k určitému druhu  stop  (
už  úmyslně  nebo  neúmyslně  a  nebo  i  z  objektivní
příčin),  nelze  vyloučit,  že  se  nám  zásah  do  dat  nep
vede prokázat.
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Anotace:
Analýza spuštěných aplikací je vesměs doména zvládání bezpečnostních incidentů a zkoumání škodlivého kódu. Nicméně 

i v klasickém pojetí forenzního zkoumání je možné čas od času narazit na potřebu určit zda a za jakých podmínek byl konkrétní 
program  spuštěn. Tento  článek  se  věnuje  některým  artefaktům  operačního  systému  Windows,  které  umožňují  identifikovat 
a dokumentovat spouštění uživatelského aplikačního vybavení, popřípadě dílčích součástí operačního systému.

Annotation:
Analysis of running applications is generally the domain of security incidents handling and investigating malicious code. 

However,  even  in  the  classic  concept  of  forensic  research,  it  is  possible  from  time  to  time  to  come  up  against  the  need  to 
determine whether  and under what  conditions  a  specific  program was  launched. This  article  discusses Windows  operating 
system artifacts that allow you to identify and document the launch of custom applications or subcomponents of the operating 
system.

Klíčová slova:
Detekce spuštění aplikací, digitální stopy, forenzní dokazování

Keywords:
App Launch Detection, Digital Trace, Forensic Evidence

Prefetch adresářích  a  souborech  které  Prefetch  používá  pro 
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ča‑
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1) https://github.com/libyal/libscca/blob/master/documentation/Windows%20Prefetch%20File%20(PF)%20format.asciidoc

Prefetch1)  je  komponenta  operačního  systému 
Windows  která  byla  představena  ve  verzi  Windows 
XP,  za  účelem  zrychlení  spouštění  aplikačního 
vybavení.  Prefetch  záznam  se  nachází  ve  složce 
Windows\Prefetch  a  obsahuje  záznamy  o  souborech 
potřebných  k  chodu  aplikace.  Při  spuštění  dané 
aplikace  OS  Windows  načte  všechny  soubory  a  tím 
konsoliduje požadavky na čtení z pevného disku, které 
by  jinak  přicházely  náhodně.  Výsledkem  je  snížení 
počtu diskových operací  a  snížení  času potřebného ke 
startu aplikace.

Umístění:

Windows\Prefetch

Název  prefetch  záznamu  se  skládá  ze  dvou  částí, 
první  je  název  spustitelného  souboru,  druhá  část 
obsahuje HASH cesty ke spustitelnému souboru.

HXD.EXE18AC466F.pf

HXD.EXE38A53B5B.pf

Výše  uvedené  prefetch  soubory  dokumentují 
spuštění aplikace HDX.EXE ze dvou různých umístění.

V  případě  uživatelských  aplikací  jsou  různé 
umístění  spustitelného  souboru  běžná,  ovšem  v  pří‑
padě  OS  komponent  může  tato  odchylka  indikovat 
škodlivou aktivitu.

Windowsprefetch2)    je  implementace  Prefetch  par‑
seru  napsaná  v  jazyce  Python,  umožňující  export 
časových záznamů, počtu spuštění, informace o svazku 
pevného  disku  ze  kterého  byla  aplikace  spuštěna, 

cachování zdrojů při startu dané aplikace. 

Z  pohledu  ověření  spuštění  aplikace  je  n
zajímavější část udávající počet spuštění aplikace a   
sové značky jednotlivých spuštění.

Příkazová řádka:

prefetch f HXD.EXE18AC466F.pf

Výstup:

Příkazová řádka:

prefetch f HXD.EXE38A53B5B.pf

Obr. 1 Výstup z Windowsprefetch
21
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Výstup: Vytvořený dokument obsahuje příznak “Exec Flag” 
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3) https://github.com/mandiant/ShimCacheParser

Z  výpisu  vyplývá  že  HXD.EXE‑38A53B5B.pf  byl 
spuštěn  pouze  jednou  a  to  z  jiného  než  systémového 
disku,  naopak  HXD.EXE‑18AC466F.pf  byl  spouštěn 
opakovaně  s  posledním  spuštěním  dne  2018‑02‑18 
07:42:12.811382 ze systémového disku.

Pokud  má  analytik  k  dispozici  pouze  kopii 
systémových  registrů,  lze  provést  ověření  spuštění 
pomocí  analýzy  klíčů  ShimChache3)  a  RunMRU, 
Compatibilty Assistant. 

ShimCache

ShimCacheApplication Compatibility Cache (“Shim‑
cache”)  je  informace uložená v systémových registrech 
z  důvodu  záznamu  problémů  s  kompatibilitou  spou‑
štěných aplikací.

Umístění:

Windows\system32\config\system

Příkazová řádka:

python ShimCacheParser.py  i REG

\system o shimexport.csv

ShimCacheParserem  exportovaný  registr  “system”   
systémových  registrů  OS Windows  ukládá  výstup  do 
csv souboru.

Výstup:

a pokud má tento příznak hodnotu True, dokumentu
spuštení  aplikace  ze  sekce  “Path”,  v  našem  případ
u souborů HxD.exe.

RunMRU

Umístění:

Users\<uzivatel>\NTUSER.DAT

Klíč registrů:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft

\Windows\Current Version\Explorer

\RunMRU

RunMRU  je  seznam  “nedávno  použitých  příkaz
a  programů  spuštěných  volbou  “spustit”  v  nabíd

start.  Seznam  je  omezený  na  26  záznam
pojmenovaných od A po Z, seznam je personalizovan
pro každého jednotlivého uživatele.

Compatibility Assistant

Umístění:

Users\<uzivatel>\NTUSER.DAT

Klíč registrů:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft

\Windows NT\CurrentVersion

\AppCompatFlags\Compatibilit

Assistant\Store

Obr. 2 Výstup z Windowsprefetch

Obr. 3 Výstup ze ShimCacheParseru

Obr. 4 Výpis registru RunMRU
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Klíče  registrů  pro  Compatibility  Assistant  jsou 

stejně  jako RunMRU personalizované pro konkrétního 
uživatele.  Účel  klíčů  je  obdobně  jako  u  ShimCache, 

identifikace  nekompatibilních  aplikací  s  konkrétní 
verzí operačního systému Windows.

Závěr

V závislosti na typu aplikace a způsobu spuštění  je 
možné  z  operačního  systému  Windows  extrahovat 
artefakty  zachycující  události  spojené  s  aktivitami 
aplikačního  vybavení.  Tyto  záznamy,  pokud  jsou 
správně korelovány umožňují detailní sestavení časové 
osy  uživatelských,  nebo  systémových  událostí.  Lze 
využít  i  stavu,  kdy  informace  z  různých  zdrojů nesou 
identickou  informaci a  tím se ve vytvořené časové ose 
překrývají.  Překryv  může  sloužit  pro  ověření 
původních  nálezů,  nebo  pro  detekci  anomálií 
způsobných pokusy o zastření aktivit škodlivého kódu 
nebo útočníka.

Obr. 5 Část výpisu registru Compatibilty Assistant/Store

Obr. 6 Kompletní pohled na výpis registru Compatibilty Assistant/Store
23

Ing.  Jiří  Hološka,  Ph.D.,  GCFA,  EMEA  Vulnerability  Management  Lead  ve  společnosti  PwC,  ICT  Security 
Consultant, Digital Forensic Certified Analyst, Incident Response Analyst





Digital Forensic Review
METODIKA

F
Forenzní analýza mobilních zařízení za pomoci 
specializovaného SW

Ing. Marián Svetlík, Jr..

Dominik Novák
Anotace:

Cílem této práce je zejména z pohledu poučeného laika porovnat několik vybraných dostupných nástrojů pro zajišťování 
dat z mobilních telefonů z pohledu uživatelské náročnosti a rámcové kvality a kvantity výstupu.

Annotation:
The aim of this work is, in particular, from the point of view of an educated layman to compare several selected available 

tools for data acquisition from mobile phones from the point of view of user demanding and general quality and quantity of 
output.
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Obsah  paměti  mobilních  telefonů  a  tabletů 

představuje  v  dnešní  době  jeden  z  potencionálně 
nejzajímavějších  zdrojů  digitálních  stop.  Velikost 
paměti  dnes  používaných  zařízení  v  podstatě  vždy 
garantuje  dostatek  relevantních  informací  za  současně 
únosné  informační  hustoty  –  jinak  řečeno,  kvůli 
několika  MB  zájmových  informací  není  nutné 
zpracovávat  datové  objemy  v  řádu  TB  dat. 
V  porovnání  se  standardní  počítačovou  forenzní 
analýzou  tedy  při  analýze mobilních  zařízení  dochází 
k  úspoře  zdrojů  jak  lidských,  tak  technických.  To 
ovšem  platí  v  ideálním  případě,  kdy mobilní  zařízení 
není chráněno proti neoprávněnému přístupu. Ať už se 
jedná  pouze  o  zámek  obrazovky  nebo  přímo  o  šif‑
rování  paměti  zařízení,  tato  opatření mohou  jakékoliv 
pokusy  o  zajištění  dat  výrazně  prodloužit  a  prodražit 
a  z  potenciálně  vysoce  zajímavého  zdroje  digitálních 
stop vytvořit bezcenný kus spotřební elektroniky.

Jak  již  bylo  uvedeno  v  [1],  při  analýze  mobilních 
zařízení máme k dispozici celou řadu technik, které lze 
postupně  nasazovat  právě  v  závislosti  na  míře 
zabezpečení  daného  zařízení  a  s  ní  související 
obtížnosti  zpřístupnění  dat  obsažených  v  jeho  paměti. 
Protože  s  použitím  pokročilejších  technik  mobilní 
forenzní  analýzy  výrazně  stoupají  nároky  na  odborné 
znalosti forenzního experta, na technologické vybavení 
laboratoře  a  zejména  na  čas,  je  v  mnoha  případech 
zcela  relevantní  zabývat  se  takovými postupy  analýzy 
mobilních  zařízení,  které  sice  nejsou  schopny  zajistit 
a interpretovat veškerá data uložená v jejich paměti, ale 
v  akceptovatelně  krátkém  čase  umožňují  přístup 
k  základním  informacím  a  to  bez  nutnosti  zapojení 
vysoce  kvalifikovaných  specialistů.  Zejména  u  ná‑
silných  trestných  činů  a  v  případě  ohrožení  většího 
množství  obyvatel  může  být  čas  zcela  zásadním 
faktorem  –  v  takovém případě  lze  dovodit,  že  využití 
experta,  který  by  byl  schopen  během  několika  dní  ze 
zařízení  obnovit  pomocí  JTAG dumpu několik měsíců 

než  použití  některých  základních  metod  logic
analýzy  odborně  poučenou  a  zaškolenou  osobou 
místě a v řádu minut, maximálně hodin.

Cílem  této  práce  je  tedy  zejména  z  pohled
poučeného  laika  porovnat  několik  vybraný
dostupných  nástrojů  pro  zajišťování  dat  z  mobilní
telefonů  z  pohledu  uživatelské  náročnosti  a  rámco
kvality  a  kvantity výstupu. V dalších  fázích pak bud
nutno  provést  detailní  porovnání  na  základě  přede
připravených  mobilních  zařízeních  se  známým  a  z
znamenaným  datovým  obsahem,  kdy  bude  mož
jednoznačně doložit procentuální úspěšnost zajišťová
dat.

Pro  toto  testování  byla  použita  řada  zaříze
s operačními systémy iOS a Android různých verzí a 
vždy  s  plným  přístupem  k  zařízení.  Mobilní  telefon
s operačními systémy BlackBerry a Windows Phone 
do  porovnání  nebyly  zahrnuty  –  jednak  z  důvod
praktické  nemožnosti  provádět  jejich  analýzu 
logické  úrovni,  zejména  pak  ale  z  důvodu  jeji
minimálního  podílu  na  trhu,  který  se  bude  dá
zmenšovat  [2].  Důraz  pak  byl  kladen  zejména 
výstup  z  analýzy  aplikací  –  právě  aplikace  jak
WhatsApp,  Messenger  nebo  Instagram  jsou  čím  d
častěji  využívány  ke  komunikaci  místo  standardní
SMS a MMS zpráv. Lze dovodit, že se tak děje zejmé
z  důvodu  výrazně  menšího  či  žádného  omezení  p
šíření a sdílení multimediálního obsahu. Další aplika
pak  mohou  poskytnout  např.  údaje  o  poloze  a  ča
historii  z  webových  prohlížečů  nebo  naskenované 
editované  dokumenty.  Zatímco  tedy  základ
informace ze zařízení (identifikace modelu, IMEI) a z
kladní  data  o  komunikaci  (kontakty,  historie  volá
a  SMS)  je  v  dnešní  době  schopna  buď  přímo  neb
prostřednictvím  různých  plug‑inů  zajistit  a/neb
interpretovat většina forenzních nástrojů (EnCase, FT
Nuix,  Belkasoft),  pro  vytěžení  co  největšího  poč
aplikací je třeba sáhnout po specializovaném nástroji.
25



Digital Forensic Review
METODIKA

F
26

MobilEdit Phone Forensic Express Lze  tak  např.  zajistit  pouze  smazaná  data,  informace 
cí, 
st 
ni 
ta. 
st 
o 

ici 
již 
o 

ej‑
na 
ní 
a‑
ví 

ě 
ěž 
rt 
ví 
rií. 
ici 
at 
ké 
á‑
el 

u 
ní 
rů 
 je 
ly, 
or‑
ta‑

ce 
ní 
ce 
y 

ch 
řá‑
ro‑
án 
je 
u 
y 
ý‑
L 
B 
n‑
m 
na 
stí 
D
MobilEdit  Forensic  Express  (dále  jen  MobilEdit) 

patří  v  českém  a  slovenském  prostředí  k  nej‑
používanějším  nástrojům  pro  zajišťování  dat  z  mo‑
bilních  telefonů.  To  je  dáno  jednak  příznivou  cenou 
pod úrovní 40 000 Kč a zejména pak adaptací na místní 
podmínky  –  na  rozdíl  od  zahraničních  nástrojů  totiž 
podporuje i řadu ryze českých aplikací.

Zajištění dat ze zařízení

Samotné  zajištění  dat  z  mobilního  zařízení  je 
jednoduché  a  intuitivní.  SW  automaticky  rozpozná 
připojené  zařízení,  navíc  umožňuje  importovat  zálohy 
z  formátů  UFED  a  Oxygen.  V  dalším  kroku  je  pak 
možno omezit výběr zajišťovaných dat – obecně podle 
data a příp. klíčového slova, konkrétně pak dle obsahu. 

o  zařízení,  vybrat  pouze  data  z  některých  aplika
kontaktní  údaje,  multimediální  obsah  aj.  Možno
výběru  je  poměrně  pestrá,  nechybí  samozřejmě  a
možnost  zajistit  ze  zařízení  veškerá  dostupná  da
U  specifických  výběrů  je  pak  k  dispozici  možno
zvolit  řazení  výsledků  ve  výstupním  reportu.  Jeh
formát se pak vybírá v následujícím kroku a k dispoz
je  HTML,  PDF  a  MS  Excel.  Další  činnost  nástroje 
probíhá automaticky až do vygenerování závěrečnéh
reportu.

Zajištěná data – úvod

Pro analýzu zajištěných dat se nám n
lépe  osvědčil  formát  HTML,  zejmé
z  důvodu  nejpřehlednějšího  strukturová
a  rychlosti  odezvy  zejména  v  těch  příp
dech, kdy zařízení obsahuje velké množst
dat.

První  část  reportu  obsahuje  krom
základních  informací  o  zařízení  rovn
přehled  nastavení,  se  kterými  byl  repo
pořízen  a  celkový  přehled  množst
zajištěných  dat  dle  jednotlivých  katego
V  samostatné  záložce  je  pak  k  dispoz
přehled  všech  obnovených  smazaných d
ze  všech  záložek  –  to  je  praktic
s  ohledem  na  skutečnost,  že  případná  z
vadná  či  problematická  data  se  uživat
mohl pokusit smazat.

Zajištěná data – volání, SMS, kontakty a diáře

Jak  u  zařízení  s  iOS,  tak  v  případě  Android
dokázal  MobilEdit  bez  problémů  tyto  základ
informace  zajistit.  Zejména  v  případě  výpisu  hovo
bylo zajištěno výrazně vyšší množství informací, než
dostupných při samotném prohlížení v zařízení. Úko
poznámky i události a připomínky jsou v přehledné f

mě  k  dispozici  včetně  relevantních  me
dat.

Uživatelský  problém  přináší  sek
Zprávy  a Konverzace.  Pokud  je  v  zaříze
obsaženo pouze několik zpráv,  je naviga
stále rychlá a přehledná. V okamžiku, kd
se  počty  konverzací  pohybují  ve  stovká
a  počty  zpráv  v  tisících  či  ve  větších 
dech,  narazíme  na  ten  nejpodstatnější  p
blém MobilEditu  –  výstup  je  vygenerov
ve  formě  reportu,  který  již  neumožňu
další  filtrování,  vyhledávání  či  změn
řazení.  V  této  chvíli  je  pak  grafick
vydařené zpracování reportu na obtíž, i v
konný  počítač  má  s  prohlížením  HTM
souboru  o  velikosti  několika  set  M
problémy  a  k  dohledání  konkrétních  ko
verzací  je  zapotřebí  se  vybavit  velký
množstvím  trpělivosti  a  času.  Zejmé
s ohledem na skutečnost, že  jednoducho

Obr. 1 MobilEdit Základní informace o zařízení

Obr. 2 MobilEdit Nastavení rozsahu zajišťovaných dat
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v  terénu  pro  first‑respondery,  je  škoda,  že  následné 
vyhledání  konverzací  s  vybranými kontakty může být 
v časové tísni téměř neproveditelné.

Zajištěná data – multimédia a dokumenty

I  v  této  oblasti  si MobilEdit  bez  problémů  poradil 
s  foto  i  video  soubory  a  úspěšně  identifikoval  rovněž 
uložené  PDF  dokumenty.  Z  jednoho  z  levných 
Android  telefonů  se  však  podařilo  zajistit  pouze  foto‑
grafie  z  fotoaparátu,  obrazové  soubory  stažené 
z  internetu zajistit nedokázal.  Ještě více, než v případě 
zpráv,  zde  vadí  tvrdý  formát  reportu.  Fotografie  jsou 
řazeny  ve  složkách  po  tisíci  souborech,  jakékoliv 
vyhledávání  a  filtrování  je  nemožné  a  vyhledání 
čehokoliv  tedy  extrémně  časově  náročné.  Na  druhou 
stranu  nutno  vyzdvihnout  vypsání  všech  metadat 
fotografií  přehledně  u  každé  z  nich,  a  to  včetně  GPS 
souřadnic  s  proklikem  na  Google  Maps.  Jako  velmi 
dobrý  se  rovněž  ukázal  filtr  vyhledávající  obrazové 
soubory  obsahující  nahotu  (tuto  funkci  je  třeba  vybrat 
už při zajišťování dat). Ačkoliv filtr vygeneroval i velké 
množství false‑positive nálezů, tyto řádově odpovídaly 
i  správné  identifikaci.  Filtr  navíc  spolehlivě  zachytil 
všechny  soubory,  které  byly  do  zařízení  za  tímto 
účelem před zajištěním dat nahrány.

Zajištěná data – internet a WiFi

Zajištění  emailové  komunikace  je  obecným  pro‑
blémem  při  zajišťování  dat  z  mobilních  telefonů,  ani 
v případě MobilEditu se ze žádného z testovaných tele‑
fonů  nepodařilo  emailovou  komunikaci  zajistit. 
Spolehlivě  naopak  proběhlo  zajištění  historie 
z webových prohlížečů, historie vyhledávaných výrazů 
i  výpis  oblíbených  stránek.  Na  obou  zkoumaných 
platformách  se  rovněž  podařil  zajistit  výpis  WiFi  sítí, 
ke  kterým  se  zařízení  připojovalo,  a  to  včetně  data 
posledního  připojení  a  uložených  hesel.  Stejně  tak  se 
MobilEditu  podařilo  identifikovat  celou  řadu 
uložených hesel pro přístup k webovým stránkám.

Zajištěná data – aplikace

V  případě  aplikací  jsme  se  zaměřili  zejména  na 
aplikace,  které  mohou  sloužit  ke  komunikaci  a  v  ČR 
a  SR  se  běžně  využívají.  Do  popředí  zájmu  se  tak 
dostaly  WhatsApp,  Messenger,  Skype,  Snapchat  a  In‑
stagram. Z výše jmenovaných se spolehlivě podařily na 
obou  platformách  zajistit  zprávy  a  konverzace  služby 
WhatsApp,  na  zkoumaných  iOS  zařízeních  pak  ještě 
seznam  volání  přes  Skype,  ovšem  bez  identifikace 
protistrany. V ostatních uvedených aplikací se podařily 
alespoň  identifikovat  použité  uživatelské  účty  a  pří‑
padně  seznamy kontaktů. Mezi dalšími  aplikacemi,  ze 
kterých  se  podařilo  vytěžit  potencionálně  zájmové 
informace, byly Tinder (konverzace a shody s uživateli, 
�v.  „matches“), Google Maps  (údaje  o  poloze  v  čase), 
Letgo  (konverzace),  Tumblr  (přidané  příspěvky 
v blogu), Uber (údaje o poloze v čase) a Zello (seznamy 

spojení).  V  případě  telefonů  s  OS  Android  by
úspěšnost minimální, nicméně to může být způsoben
absencí  nejpoužívanějších  prémiových  telefonů,  u  k
rých  se  dá  čekat  nejlepší  podpora.  Tuto  skutečno
bude nutné prověřit v další fázi testování.

BlackBagTech BlackLight a Mobilyze

Americká  firma  BlackBagTech  nabízí  dvě  aplika
pro  zajištění  dat  z  mobilních  zařízení  –  BlackLig
a Mobilyze. BlackLight je dražší, univerzálnější nástr
který za cenu lehce pod 70 000 Kč dokáže zajistit da
nejen  z  mobilních  zařízení,  ale  i  z  počítačů.  Jak  u
název  napovídá,  Mobilyze  za  daleko  příznivější  cen
kolem 20 000 Kč, zajišťuje data z mobilních zařízení, a
bohužel  v  něm  některé  funkce  oproti  BlackLigh
budeme  hledat marně.  Na  rozdíl  od  konkurence,  o
programy  zvládají  pracovat  i  na  systému  macOS. 

Obr. 3 MobilEdit Výpis zjištěných aplikací
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běžných  značek  s  OS  Android  nebyla  v  softwaru 
rozpoznána.

Zajištění dat ze zařízení

V obou případech je zajištění dat velmi jednoduché. 
Mobilyze  hned  v  úvodním  okně  mezi  zajištěnými 
zařízeními  zobrazí  i  nově  připojený  telefon  a  stačí 
jedno  kliknutí  a  program  začne  zařízení  zpracovávat. 
Mobilyze  prochází  data  v  reálném  čase,  proto  je  celé 
zpracování velmi rychlé. U BlackLightu je nutné otevřít 
případ a přidat nové zařízení. Na rozdíl od Mobilyze je 
možné  si  pohrát  s  nastavením  toho,  co  chceme zajistit. 

Výběr  není  tak  pestrý  jako  u  MobilEditu,  ale  pro 
základní nastavení stačí. Obě aplikace zvládají vytvořit 
report,  Mobilyze  zvládá  HTML  a  PDF,  BlackLight 
přidá MS Word, MS  Excel  a  obyčejný  textový  soubor. 
Vygenerované  reporty  jsou  přehledné,  nejlépe  se  nám 
osvědčil opět formát HTML.

Zajištěná data – úvod

Obě  aplikace  zobrazují  na  úvodních  stránkách 
základní  informace o zařízení a výčet zajiš‑
těných  dat  dle  kategorií.  Najdeme  mezi 
nimi  typ  mobilního  zařízení,  seriové  číslo, 
a  nebo  celkový  počet  zajištěných  zpráv  
Mobilyze  na  úvodní  stranu  přidává 
informace o uživatelských účtech a desítku 
nejoblíbenějších  kontaktů,  což  dle  zku‑
šeností  ne  vždy  odpovídalo  realitě  (nebo 
nedošlo k pochopení klíče, dle kterého apli‑
kace kontakty vybírá).

Zajištěná data – volání, SMS, 
kontakty a diáře

U obou typů zařízení nebyl problém se 
zajištěním  dat.  Výpisy  hovorů  oba 
programy  zvládají  přehledně,  dokážou 
rozlišit  odchozí,  přijaté  a  nepřijaté  hovory. 

rozlišení  klasických  telefonních  hovorů,  hovo
v aplikacích (Skype, WhatsApp), či Facetime hovorů 
platformě iOS.

Zajištěné  zprávy  máme  možnost  prohlíž
v  konverzacích  nebo  seznamu.  Různé  možno
filtrování nám zajistí,  že pohyb a hledání ve zprává
bude  jednoduché  a  přehledné.  Aplikace  je  schop
zajistit  zprávy  SMS, WhatsApp,  iMessage  a  Faceboo
Messengeru.  U  Messengeru  identifikuje  strany  d
jejich  Facebook  ID,  což  může  zdržet  při  hledá
konverzace s určitou osobou.

Kalendář, poznámky  či úkoly  zobrazuje přehled
rozdělené  v  samostatných  nabídkách.  Ke  každ

události  v  kalendáři  se  zobrazí  veške
detaily.

Zajištěná data – multimédia a 
dokumenty

Fotografie  a  videa  jsou  oba  program
schopny zajistit bez problému. U platform
iOS, kde je možné mít většinu knihovny 
iCloudu,  dokázaly  stáhnout  miniatu
fotek,  které  v  telefonu  zůstávají.  V  p
hledném  prohledávání  nám  pomůže  op
filtr, který přes své široké možnosti doká
filtrovat  fotografie  i  dle  aplikací,  kde  by
zajištěny.  Filtr  pro  obrazové  soubo
obsahující nahotu prakticky nefungoval.

Mobilyze  nedokáže  zajistit  ze  zaříze
jakékoli  dokumenty  kromě  obrázků  a  videa.  Naop
BlackLight,  připravený  i  na  počítačová  zařízení,  dok
že zajistit i audio nahrávky a dokumenty nejběžnější
formátů včetně dokumentů z balíčku iWork.

Zajištěná data – internet, WiFi a GPS

Emailová  komunikace  nebyla  zajištěna  ani 
jednom z  testovaných zařízení.   BlackLight  i Mobily
dokázaly  spolehlivě  zajistit  historii  prohlížečů  i  jeji

Obr. 4 BlackLight Základní informace o zařízení

Obr. 5 BlackLight Náhled zajištěných konverzací
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záložky. Uložené přihlašovací údaje v prohlížeči, nebo 
historii  hledaných  výrazů  se  zajistit  nepodařilo  ani 
u jednoho zařízení.

Stejně  jako  MobilEdit  jsou  oba  programy  schopny 

zajistit uložené  sítě Wi‑Fi  spolu  s heslem, nebo posled‑
ním datem připojení.

Příjemným  překvapením  je  nabídka 
Locations,  kde  jsou  přehledně  zobrazeny 
všechny  dostupné  GPS  souřadnice.  A  to 
nejen u fotografií a posledního cíle Google 
Maps,  ale  i  odeslaných  poloh  přes 
iMessage nebo WhatsApp.

Zajištěná data – aplikace

Obě  aplikace  od  firmy  BlackBagTech 
jsou  schopny  zobrazit  seznam  nain‑
stalovaných  aplikací  spolu  s  malým 
množstvím  detailů.  Jakákoli  data  aplikací 
nejsou  zajištěna.  Jediná  možnost,  jak  se 
k  datům  dostat,  je  ruční  vyhledávání 
v systémovém souboru zařízení. To zvládá 
pouze  BlackLight  a  ne  vždy  se  navíc 
podaří  zajistit  to,  co  bychom  u  dané 

Detego Oxygen Mobile, Table
& Cloud

S forenzní platformou Detego prozatí
neměli  čeští  a  slovenští  forenzní  expe
pravděpodobně  možnost  se  setkat.  Jed
se  o  univerzální  forenzní  nástroj  brits
společnosti  MCMS,  který  podporu
zajištění  a  analýzu  dat  z  počítačů 
systémy Windows,  Linux  a macOS  a  dík
integraci nástroje Oxygen Extractor i z ce
řady  mobilních  zařízení,  kdy  ten
osvědčený  nástroj  se  postará  o  samot
zajištění  dat,  analýza už  následně probí

přímo  v  platformě  Detego.  Cenově  se  toto  řeše
pohybuje  na  dvoj‑  až  trojnásobku  předchozích,  stá
však výrazně níže, než prémiový UFED od společno
Cellebrite. Testování probíhalo na verzi 3.4 – očekáva

verze  4  ještě  nebyla  v  době  vzniku  tex
k dispozici.

Zajištění dat ze zařízení

Jak  již  bylo  řečeno  v  úvodu,  p
samotné  zajištění  dat  je  využíván  Oxyg
Extractor  –  pro  uživatele Oxygen  Forens
Suite  a Oxygen Detective  tedy půjde o d
věrně  známé  prostředí.  Na  výběr  je  j
zajištění  dat  přímo  ze  zařízení,  tak  z  ce
řady  záloh  (Android,  iTunes,  BlackBer
Windows  Phone,  UFED  aj.).  Jednoduch
průvodce  vás  následně  provede  procese
zajištění  dat,  která  jsou  posléze  načte
zpět do platformy Detego.

Zajištěná data – úvod

Obr. 6 BlackLight Historie přístupu k WiFi

Obr. 7 BlackLight Zjištěné údaje o poloze zařízení

Obr. 8 Detego Základní informace o zařízení
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Úvodní  obrazovka  s  výsledky  nabízí  základní 

informace o zařízení,  jako jsou označení modelu a jeho 
sériové  číslo,  verze  operačního  systému, 
údaje  o  vlast‑níkovi  zařízení  nebo  in‑
formace  o  pro‑vedení  rootu/jailbreaku 
zařízení.  Dále  je  k  dispozici  řada  dlaždic, 
které  ukrývají  přístup  k  vý‑sledkům 
analýzy  aplikací,  k  prohlížení  souborů  a 
pokročilejším vyhledávacím funkcím.

Zajištěná data – volání, SMS, 
kontakty a diáře

Výpisy  hovorů  a  SMS  zpráv  jsou 
k  dispozici  pod  dlaždicí  analýzy  aplikací, 
stejně jako seznam kontaktů. Forma výpisů 
je velice  jednoduchá a přehledná, postrádá 
však  možnost  dalšího  třídění  a  filtrování, 
s  výjimkou  rychlého  filtru  na  základě 
klíčových  slov  –  ten  splní  svůj  účel  při 
hledání  konkrétního  údaje,  pro  hromadné  třídění  a 
omezení  většího  množství  nálezů  se  ale  příliš  nehodí. 
Na  rozdíl  od  konkurenčních  řešení  se  pak  nepodařilo 
dohledat  výpis  účtů,  se  kterými  bylo  zkoumané 

Zajištěná data – multimédia a 
dokumenty

Multimediální  soubory  a  dokumen
lze  pohodlně  procházet  po  kliknutí  n
dlaždici  File  Viewer.  Tato  funkcionali
umožňuje  práci  se  všemi  soubory 
zařízení  s  přednastavenými  filtry  p
nejběžnější  typy  souborů  a  možnos
dalšího filtrování podle velikosti, data a 
pu  souboru.  Je  zde  rovněž  možno
vyhledávání  s  pomocí  klíčových  slo
Rovněž  funkce  pro  detekci  odstínů  ků
a detekci obličejů fungují přijatelně.

Zajištěná data – internet, WiFi a 
GPS

Na  rozdíl  od  MobilEditu  a  BlackLight/Mobilyz
chybí  předdefinované  uživatelské  přehledy  sdružují

potencionálně zájmové  informace z různých aplikací
souborového systému. Historii navštívených webovýc
stránek  je  tak  nutno  postupně  hledat  pod  aplikacem
jednotlivých  prohlížečů,  nicméně  zajis

a  interpretovat  tyto  informace  se  podaři
Souhrnné  informace  o  zaznamenaných  GP
souřadnicích nástroj rovněž nenabízí.

Zajištěná data – aplikace

Detego  je  schopno  analyzovat  a  fore
znímu  expertovi  zpřístupnit  data  z  celé  řad
aplikací.  Z  námi  preferovaných  se  podaři
zajistit  kontakty  i  konverzace  z  aplika
WhatsApp.    Z  ostatních  aplikací  se  podobn
jako v případě MobilEditu podařilo zajistit je
část  informací  v  podobě  uživatelských  úč
nebo kontaktů. Podařilo se rovněž zajistit da
z  aplikace  Tinder  (shody  s  uživateli,  �
„matches“),  Twi�er  (uživatelské  účt
a  z  několika  dalších,  v  ČR  a  SR  minimáln
používaných  aplikací.  Detego  dokáza
v  zajištěných  datech  identifikovat  a  zobra‑z

Obr. 9 Detego Pokročilá analýza zajištěných dat

Obr. 10 Detego Část konverzace WhatsApp

Obr. 11 Detego Přehled zajištěných aplikací
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Shrnutí
Vybrat  objektivního  vítěze  ze  tří  výše  porov‑

návaných  nástrojů  není  jednoduchý  úkol,  protože 
každý  z nich  své konkurenty v něčem převyšuje  a po‑
tvrzuje  se  tak  praxe  mnoha  forenzních  expertů,  kteří 
pro zajišťování dat z mobilních zařízení často používají 
dva  a  více  různých  nástrojů.  Pravděpodobně  nejuni‑
verzálnějším  nástrojem  z  pohledu  spektra  podpo‑
rovaných  zařízení,  aplikací  a  sdružených  výstupu  se 
jeví  MobilEdit.  Jeho  zásadní  nevýhodou  je  ale  těž‑
kopádnost  výstupu,  která  výrazně  znesnadňuje  práci 
nad velkým množstvím položek. Oproti  tomu nástroje 
BlackLight/Mobilyze  nabízí  velice  intuitivní  a  snadno 
ovladatelné  uživatelské  rozhraní  se  širokou  možnosti 
dalšího  filtrování,  vyhledávání  a  třídění.  Jejich  nevý‑
hodou  je  zaměření  na  komunikaci  a  řadu  aplikací  tak 
nástroj  zcela pomíjí,  omezený  je  rovněž  rozsah podpo‑
rovaných  zařízení  s  OS  Android.  Detego  se  pak 
nachází  kdesi  uprostřed  mezi  těmito  nástroji,  je  však 
jasně  patrné,  že  primárně  je  tato  platforma  zaměřena 
na  počítačovou  analýzu  –  nicméně  i  přesto  si  vede 
výrazně  lépe,  než  tradiční  plnohodnotné  forenzní 
nástroje.  Např.  EnCase  má  funkci  pro  zajištění  dat 
z mobilních telefonů, její úspěšnost je však velmi nízká, 
návazný příplatkový Mobile Phone Investigator se pak 
úrovní  výstupu  žádnému  z  výše  popsaných  nástrojů 
ani nepřibližuje.

I s přihlédnutím k pořizovací ceně by autoři pro nej‑
běžnější  úkony  zajišťování  dat  zvolili  produkt 
Mobilyze. Na  zajištění  typicky požadovaného  rozsahu 
dat jeho možnosti dostačují a nabízí kompatibilitu s nej‑
běžnějšími  značkami  mobilních  zařízení.  V  případě 
potřeby podrobnější  analýzy aplikací  (i  těch  specificky 
místních)  či  méně  obvyklých modelů  telefonů  by  pak 
jednoznačně zvítězil MobilEdit.
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Stojí za přečtení
R
Úvod

Dnes se budu věnovat jednomu z nejvýznamnějších 
zdrojů poznatků v oblasti digital forensics, a to „SANS 
Digital Forensics & Incident Response“.

SANS  Institute  se  stal  už  od  svého  vzniku  v  roce 
1989 jedním z nejkvalitnějších výzkumných a vzděláva‑
cích institucí ve světe,  jeho školení a následné certifika‑
ce  se  řadí  mezi  nejkvalitnější  a  nejpřestižnější 
v  celosvětovém  hodnocení.  Časem  se  struktura  posky‑
tovaných  informací  a  školení  rozrostla  do  širokého 
spektra v  celé  oblasti  informační  bezpečnosti  (kam mi‑
mo jiného patří i problematika digital forensics):

Bližší  informace  o  SANS  Institute  samozřejmě  zís‑
káte z webu SANS Institute  (www.sans.org), případně 
souhrnně  z  wikipedie  (h�ps://en.wikipedia.org/wiki/
SANS_Institute),  ale  pro  nás  je  primárně  zajímavá  ob‑
last digital forensics – SANS DFIR:

(h�ps://digital‑forensics.sans.org/).

DFIR Courses

Celkem  umyslně  přeskočím  oblast  školení.  Pro  d
tivou  většinu  nás,  „obyčejných“  českých  znalců,  jso
školení SANS finančně nedosažitelné. Ceny se pohyb
jí  někde  kolem  6  500 USD  a  jestli  k  tomu  připočtem
dalších přes 700 USD za certifikační zkoušku, dostáv
me  se  na  částky,  které  nejsou  bez  sponzoringu  neb
příspěvku zaměstnavatele běžné. Jen z prostředků, k
ré máme za znalectví, určitě nedosažitelné.

Nicméně potěšitelné může  být,  že  SANS Summi
součástí  kterých  jsou  i  školení  a  certifikace,  jsou 
ganizovány  po  celém  světě.  V  nejbližšším  půlroku 
bude např. v Londýně a v Mnichově a co je potěšiteln
na  podzim  bývá  SANS  Summit  také  v  Praze.  Tak
šance  je. Tím  spíše,  že  certifikace od SANS  jsou  jedn
z  nejprestižnějších  ve  světě  a  podle  referencí,  kte
mám z prvé ruky, tedy od těch, kteří absolvovali, kva
ta školení prý skutečně odpovídá cenovým relacím.

GIAC

Global  Information  Assurance  Certificatio
(www.giac.org). Určitě  bude vhodné  se  zmínit  i  o  c
tifikaci  GIAC  od  SANS.  Jak  už  bylo  zmíněno,  pa
mezi ty nejpřestižnější ve světe. Zahrnuje různé obla
z informační bezpečnosti v pěti základních doménách
33
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Asi bude užitečné alespoň stručně tady vyjmenovat 

certifikace, které je v oblasti Digital Forensics možné od 
SANS  získat  (v  původním,  tedy  anglickém  znění, 
protože bez angličtiny si, přirozeně, ani neťuknete):

GIAC Forensic Examiner (GCFE)

When  a  person  obtains  the  Global  Information 
Assurance  Certification  Forensic  Examiner  (GCFE)  ensure 
that  all  candidates who  successfully pass  the  exam have  the 
knowledge,  skills,  and  abilities  required  to  acquire  and 
examine  evidence  from  digital  systems  to  find  and  recover 
known essential artifacts to prove or disprove a fact in order 
to produce a formal report or presentation that could be used 
internally or in civil/criminal litigation.

GIAC Forensic Analyst (GCFA)

GIAC  Certified  forensic  analysts  (GCFA)  are  front  line 
investigators during computer  intrusion breaches across  the 
enterprise.  They  can  help  identify  and  secure  compromised 
systems  even  if  the  adversary  uses  anti‑forensic  techniques. 
Using  advanced  techniques  such  as  file  system  timeline 
analysis,  registry  analysis,  and memory  inspection, GCFAs 
are  adept  at  finding  unknown  malware,  rootkits,  and  data 
that the intruders thought had eliminated from the system.

GIAC Reverse Engineering Malware (GREM)

The  GIAC  Reverse  Engineering  Malware  (GREM) 
certification  is  designed  for  technologists  who  protect  the 
organization  from  malicious  code.  GREM‑certified 
technologists  possess  the  knowledge  and  skills  to  reverse‑
engineer malicious  software  (malware)  that  targets  common 
platforms,  such  as  Microsoft  Windows  and  web  browsers. 
These  individuals  know  how  to  examine  inner‑workings  of 
malware  in  the  context  of 
forensic  investigations, 
incident  response,  and 
Windows  system 
administration.

GIAC  Network  Forensic 
Analyst (GNFA)

The GNFA certification is  for professionals who want to 
demonstrate  that  they  qualified  to  perform  examinations 
employing network forensic artifact analysis. Candidates are 
required  to  demonstrate  an  understanding  of  the 
fundamentals  of  network  forensics,  normal  and  abnormal 
conditions  for  common  network  protocols,  the  process  and 
tools  used  to  examine  device  and  system  logs,  wireless 
communication and encrypted protocols.

GIAC Advanced Smartphone Forensics (GASF)

The  popularity  of  mobile  devices  in  our  work  and 
personal  lives  has  become  increasingly  broad  and  complex. 
The volume and type of data that these devices carry such as 
contact  lists,  email,  work  documents,  SMS  messages, 
images,  internet  browsing  history  and  application  specific 
data make them important for the individual who carries the 
device  and  allows  for  a  rich  source  of  data  for  forensic 
examinations.

GIAC Cyber Threat Intelligence (GCTI)

industryʹs  only  certification  that  proves  you  understa
intelligence  analysis  and  can  perform  intrusi
investigations  across  complex  scenarios.  This  certificati
covers  strategic,  operational,  and  tactical  Cyber  Thre
Intelligence,  Open  Source  Intelligence  and  Campaig
Intelligence Applications and Kill Chain.

SIFT Workstation

Jako zdroj užitečných informací ale web SANS slo
ží  velice  dobře.  První  oblast,  kterou  chci  zmínit, 
„SIFT  Workstation“  (h�ps://digital‑forensics.sans.or
community/downloads):

Proč  SIFT  Workstation?  Stručná  odpověď  je  dán
na webu:

Nicméně  pro  zájemce,  zejména  linuxáře  (a
funguje  i  pod  Windows  10  na  „Microsoft‑Window
Subsystem‑Linux“), vřele doporučuji podrobně pros
dovat celý web.

Vlastnosti  a  možnosti  SIFT  Workstation  jsou  sk
tečně široké. Také dokumentace k celému projektu SIF
je velice dobrá, takže určitě vyzkoušejte!

Cheat Sheets & Posters

Pro řešení typizovaných úloh,  jako souhrn činnos
připomínka všech možných postupů a činností, stručn
návod nebo check‑list,  to vše  jsou „Cheat Sheets & P
sters“  (h�ps://digital‑forensics.sans.org/communit
cheat‑sheets). Někdy  také  nazývané  „Quick  Referen
Guides“.
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Jen  jako  ukázka  může  sloužit  jeden  z  nich, 
zabývající  se  analýzou  malware  v  nakažených 
souborech  typu  Microsoft  Office,  Adobe  Acrobat  a 
podobných.  Je  to  typický  leaflet,  který  si  vytisknete  a 
složíte a může vám sloužit  jako  rychlý návod k  řešení 
daného problému.

„Malware  Analysis  and  Reverse‑Engi‑
neering Cheat Sheet  ‑ This  cheat  sheet  out‑
lines tips and tools for analyzing malicious 
documents,  such  as  Microsoft  Office,  RTF 
and Adobe Acrobat (PDF) files“:

Reading Room

Reading  Room  (h�ps://www.sans.org/readin
room)  je  asi  tím  nejaktuálnějším  zdrojem  užitečný
informací.  Obsahuje  velké  množství  katego
V  kategirii  „Forensics“,  která  je  předmětem  našeh
primárního zájmu, je také hodně co k přečtení.

Výběr  samozřejmě nechám na vás, ale přesto by
odkázal na dvě práce, které mohou vzbudit zájem.

Častý  problém  identifikace  toho,  zda  by
manipulováno  se  systémovým  časem  počítače  v  p
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středí  MS  Windows,  nemá  jednoduché  řešení  a  op‑
D
timální  je  korelovat  relevantní  informace  z  několika 
zdrojů  informací,  které  nám  operační  systém 
poskytuje.  Podrobněji  to  je  rozepsáno  v  následujícím 
dokumentu:

Detection  of  Backdating  the  System  Clock  in 
Windows  (h�ps://www.sans.org/reading‑room/
whitepapers/forensics/detection‑backdating‑system‑
clock‑windows‑37682):

Pro  pracoviště  „Security  Operation  Center“,  ale 
i  pro  jiná  obdobná  pracoviště  bude  určitě  zajímavé 
pojednání o principech a parametrech výstavby Digital 
Forensic and Incident Response laboratoře:

Creating  a  Secure  and  Compliant  Digital 
Forensics  and  Incident  Response  Network  with 
Remote  Access  (h�ps://www.sans.org/reading‑room/
whitepapers/forensics/creating‑secure‑compliant‑
digital‑forensics‑incident‑response‑network‑remote‑
access‑36927):
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Časopis  Digital  Forensic  Review  vychází  2x  ročně, 

zpravidla koncem 1. a 3. čtvrtletí. K těmto datumům se 
primárně  vážou  i  termíny,  které  jsou  uvedeny  dále 
v textu.

Redakce  časopisu  Digital  Forensic  Review  přijímá 
návrhy  na  publikaci  Vašich  příspěvků  zásadně 
v  elektronické  podobě  a  primárně  e‑mailem  šéf‑
redaktorovi  (svetlik@df‑pro.cz),  případně  jakýmkoliv 
jiným  způsobem  na  kontaktní  adresy  Institutu  pro 
Digitální forenzní analýzu (www.idfa.eu/kontakt/).

Příspěvky zaslané do redakce k publikaci podléhají 
recenznímu  řízení  (v  případě  jejich  zařazení  do 
kategorie ʺMetodikaʺ, ʺPraxeʺ nebo ʺDiskuseʺ).

S  příspěvkem  musí  být  zaslány  také  kontaktní 
údaje  autora  (autorů)  tak,  aby  bylo  možné  s  nimi 
vypořádat  připomínky  recenzentů  a  zaslat  informaci 
o rozhodnutí ve věci přijetí příspěvku k publikaci.

Konečné  rozhodnutí  o  zařazení  příspěvku  do  ča‑
sopisu  je  plně  v  kompetenci  redakční  rady  časopisu 
včetně  určení  toho,  ve  kterém  čísle  bude  uveřejněn 
(např. z důvodu tématické celistvosti čísla). Uveřejnění 
příspěvku v určitém  čísle  časopisu  je  tedy podmíněno 
domluvou s redakční radou a v případě souhlasu musí 
být  příspěvek  zaslán  nejméně  1  měsíc  před 
plánovaným vydáním daného čísla.

Příspěvky přijímáme k  recenznímu  řízení  ve všech 
běžných  formátech,  preferujeme  ovšem  některý  z  edi‑
tovatelných.

Článek musí obsahovat:

Nadpis

(případně) Podnadpis

Autor (autoři)

Anotace a klíčová slova

Anotace a klíčová slova v Angličtině

Text článku

Fotografie autora (autorů)

Krátké CV ʺO autoroviʺ (přibližně 1 odstavec)

K publikaci přijímáme články psané v českém nebo 
slovenském jazyce.

Redakce  neprovádí  jazykovou  korekturu  textu.  Za 
jazykovou a odbornou úroveň příspěvku odpovídá au‑
tor. Redakce provádí  pouze  typografickou úpravu pří‑
spěvku tak, jak byl schválen k publikaci.

Rozsah článku  je  cca 4‑10  stran  (v oddůvodněných 
případech  lze domluvit  i  jiný  rozsah). Obrázky  (a  jiné 
grafické  prvky)  společně  s  jejich  popisem  vkládejte 
přímo  na  patřičné  místo  přímo  do  textu,  ale  navíc 

určitě  přikládejte  jako  samostatné  soubory 
v maximálním rozlišení k souboru s  textem příspěvku 
tak,  aby  byli  identifikovatelé  v  souladu  s  jejich 
označením  v  textu  příspěvku  (např.  Obr_1.jpg). 
Obrazové  přílohy  příspěvku  zasílejte  v  běžných 
rastrových formátech.

V  případě  technických  problémů  s  formátem 
příspěvku  nebo  formátem  obrazové  přílohy  budete 
požádáni  o  spolupráci  a  o  případnou  změnu  formátu 
dodaných dat.

V  případě  přijetí  příspěvku  a  jeho  zařazení  do 
akuálního čísla může autor požádat o náhled tiskového 
náhledu  svého  příspěvku.  Tuto možnost  je  nutné  pře‑
dem domluvit  s  redakcí  časopisu  s  dostatečným před‑
stihem  (přibližně  1 měsíc  před plánovaným vydáním) 
tak,  aby  bylo možné  realizovat  případné  typografické 
úpravy.

Autor příspěvku prohlašuje, že zaslaný příspěvek 
není zatížen jinými právními překážkami a odpovídá 
za případné právní nebo jiné problémy, které mohou 
publikací  příspěvku  v  časopise  Digital  Forensic 
Review vzniknout.

Pro  informace  o  možnosti  využití  reklamního 
prostoru časopisu kontaktujte redakci.

Pokyny pro autory



 




