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Cílem diplomové práce bylo sledování vývojových změn pohlavního dimorfismu 

obličeje v dospělosti na základě trojrozměrného zobrazení. Tyto cíle práce byly splněny. 

Význam studie spočívá nejen ve využití moderního přístupu, umožněného 3D zobrazovací 

technikou a navazujícím důkladným zpracováním dat pomocí geometrické morfometrie a 

vícerozměrné statistické analýzy, ale i ve spojení obou aspektů utváření morfologie obličeje, 

tedy změn v ontogenezi a rozdílů determinovaných pohlavím. Navíc byla věnována pozornost 

i vyšší věkové kategorii, což nebývá obvyklé. 

 

V teoretickém přehledu není místy jasná struktura jednotlivých částí (hierarchie 

podkapitol), kdy např. po části 2.1. následuje část 2.1.2. nebo podkapitoly Změny obličeje ve 

stáří či zřejmě podřazené Kostní změny a následující nemají  žádné zařazení do číslované 

hierarchické struktury. Přitom tato část přehledu je nejpropracovanější a nejpřínosnější. 

Teoretická část jako celek působí mírně chaoticky, resp. chybí jí vyladěná logická struktura. 

Na základě jiných svých zkušeností se odvažuji tvrdit, že byla sepisována poněkud ve chvatu 

a tím bez dostatečného promyšlení.   

Není mi např. úplně jasné, proč autorka v podkapitole o lidském obličeji věnuje 

pozornost pohlavnímu dimorfismu pánve. Uvedení typologie tvaru obličeje na str. 15 a 16 je 

příkladem překonaného antropologického přístupu, což mohlo být v tomto smyslu 

komentováno; navíc takových typologických pokusů je v literatuře známo více a zde uvedený 

příklad je tím nahodilý. I v dalších částech by bylo možné polemizovat s nutností či vhodností 

uváděných faktů, resp. podrobnosti jejich popisu (např. viz popis prenatální ontogeneze). 



Osobně bych očekával alespoň stručné uvedení dalších témat – např. problematiky významu 

specifických pohlavně dimorfních rozdílů ve vztahu k výběru partnera, vztah utváření obličeje 

a jeho identifikace, vliv mimického sdělování na utváření obličeje (některé zmínky v textu 

nejsou podle mne dostačující). 

Z dalších ne úplně výstižných tvrzení je možné uvést ze str. 18 tvrzení, že „… vysoký 

stupeň pohlavního dimorfismu může sloužit jako indikátor dobrého zdraví …“ – pohlavním 

dimorfismem je míněn rozdíl mezi mužským a ženským pohlavím, indikátorem nějaké kvality 

může být míra rozvoje maskulinních či femininních znaků (zde bylo asi míněno, že vyšší 

maskulinita souvisí s kvalitou obranného systému, což je v jiné souvislosti uvedeno dále). 

Nebo v následujícím odstavci autorka uvádí, že pohlavní dimorfismus u člověka není na 

rozdíl od antropoidních primátů u člověka samozřejmý. Spíše bych to, co se autorka snažila 

zřejmě zdůraznit, formuloval jako „existenci menšího pohlavního dimorfismu u člověka“. 

Podobných připomínek k teoretické části by bylo možné mít více. 

V kapitole Hypotézy a cíle práce jsou sice přehledně uvedeny cíle, ale navrhoval bych 

obdobně odděleně uvést hypotézy (resp. očekávané výsledky). Zde se hovoří jednak o 

„formě“ (dále v textu bez uvozovek) a jednak o tvaru obličeje bez bližšího vysvětlení, co je 

míněno termínem forma a co termínem tvar (!) – musel jsem si vymezení „domýšlet“ až při 

čtení popisu výsledků. 

Naskenování 198 obličejů v 3D zobrazení v terénu bylo beze sporu úctyhodným 

výkonem. Soubor plně vyhovuje záměrům práce. Neméně si cením časově náročnou práci 

s takto získaným materiálem při dalším zpracování s využitím bohatého softwarového a i 

statistického aparátu. Popis jednotlivých kroků je srozumitelný a výstižný. 

Popis výsledků je jasně strukturován a systematicky hodnotí pohlavní dimorfismus 

formy a tvaru obličeje ve třech zvolených věkových kategoriích a následuje podrobnější popis 

obličeje mužů a žen v jednotlivých věkových skupinách. Jako velmi zajímavá se mi jeví snaha 

o popis rozdílů mezi muži a ženami na základě superprojekce průměrných obličejů nebo 

obdobně vývojových rozdílů buď ženského nebo mužského obličeje. 

Diskuze a Závěry odpovídají požadavkům očekávaným od diplomové práce. 

Z výsledků vyplývají některé rozdíly mezi mladší a starší věkovou kategorií – zde 

připomínám konkrétně ustupování čela, což ale nemusí být jen vývojovou změnou, ale také 

případně i mezigenerační proměnou ve smyslu „sekulárního trendu“ (pro vybrané ustupování 



čela bych se přikláněl spíše k takovému vysvětlení). Některé ze získaných poznatků potvrzují 

známé skutečnosti (např. věkové změny prominence nosu u mužů, dominance lícních kostí 

pro femininitu a nadočnicových oblouků pro maskulinitu apod.), ale jiné nejsou zdaleka 

obdobně triviální – viz. např. že obličeje jsou nejvýrazněji pohlavně dimorfní ve střední 

věkové kategorii. Myslím, že zrovna tento výsledek vyvolává otázky, proč by tomu tak 

z evolučního hlediska mohlo být. 

Obrazová dokumentace je velmi pěkná a jak v teoretické části, tak v popisu výsledků 

má vysoce názorný a dokumentační význam. Formální úprava textu je kvalitní, „postrádal“ 

jsem prohřešky proti pravidlům českého pravopisu a zvyklostem grafického uspořádání – až 

na výjimku označení podkapitol, uvedenou výše. Přehled literatury je bohatý, resp. plně 

dostačující (pominu-li nevyužitá „opomenutá“ témata v teoretické části), citační pravidla jsou 

zřejmě v textu dodržovaná v souladu s úzusem, v přehledu je ojediněle zapomenuté použití 

italiky u uvedení časopisu (Biometrika u Shapiro and Wilk, 1965.). 

U celkového hodnocení jsem poněkud na rozpacích. Sběr materiálu, jeho zpracování a 

vyhodnocení výsledků si zaslouží hodnocení VÝBORNĚ. Pro teoretickou část bych však volil 

hodnocení VELMI DOBŘE. Pokud se další posudek přiklání k lepší známce, nebudu mít 

proti takovému hodnocení námitky. 
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