
Školitelský posudek na diplomovou práci Miriamy Mydlové: 

 

 

POHLAVNI DIMORFISMUS OBLIČEJE 

A JEHO ZMĚNY PŘI STARNUTI 

 
Diplomová práce Miriamy Mydlové je součástí výzkumu, na kterém kromě našeho pracoviště 

participuje Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, 

nicméně výsledky jsou, jak dokumentuje tato diplomová práce, přínosné také z hlediska 

forenzní antropologie při identifikaci pohřešovaných osob, včetně přesahu do humanitních či 

retrospektivních oborů.     

Ve zmíněných oborech je velmi účelný výzkum obličeje probandů bez patologií zejména za 

účelem sestavení norem, na jejichž základě získáváme nejen průměrná data současné 

populace, ale také důležité informace o variabilitě obličeje člověka v rámci české populace. 

Odhad věku dospělých osob je v rámci forenzních věd významný z hlediska identifikace 

zejména dlouho pohřešovaných osob, svoje samozřejmé a nezastupitelné místo má daná 

problematika v oblasti kraniofaciální a plastické chirurgie, ale i dalších příbuzných lékařských 

oborech. 

Diplomová práce je zaměřena na transverzální výzkum vnější morfologie obličeje dospělých 

osob od dosažení dospělosti až po nejvyšší věkové kategorie. Nutno podotknout, že právě  

informace o zejména starších věkových kategoriích v databázích i odborných publikacích 

chybějí. Diplomová práce tak v žádném případě není samoúčelná, řeší v praxi, ale i 

v akademickém prostředí potřebnou problematiku a kromě vlastních výsledků poskytuje 

širokou databázi virtuálních modelů obličeje, které je dále možné zpracovávat za dalšími 

účely. Práce z metodologického hlediska využívá moderních metod geometrické morfometrie 

při hodnocení celkového povrchu obličeje. Vzhledem k požadavkům biomedicínských i 

forenzních pracovišť je práce zaměřena jak na variabilitu pohlavního dimorfismu i věkových 

změn u jednotlivých pohlaví, tak na průměrné vývojové změny obličeje jako celku. 

Za použití faciálního skeneru Vectra 3D bylo snímáno celkem 198 osob, a to ve věku od 20 

do 82 let, s ohledem na BMI byli pak následně 4 probandi z hodnoceného souboru vyřazeni. 

Miriama Mydlová byla při sběru dat velmi iniciativní, sama sháněla dobrovolníky, faciální 

skener pak transportovala do ambulancí praktického lékaře, při samotném výzkumu i při 

zpracovávání diplomové práce pracovala zodpovědně a samostatně. Bohužel, velmi zajímavá 

problematika znásobená správně směrovaným úsilím diplomantky nebyla zcela dotažena, a 

http://www.inspeck.com/pages/3d-mega-capturor.html


tak je nutné konstatovat, že je zde především v kapitole diskuze patrný spěch diplomantky při 

jejím závěrečném zpracování. Také některé moje připomínky autorka již patrně nestačila 

respektovat; např. velmi mě mrzí, že nebyly v dokumentaci zařazeny sekvence průměrných 

tvarů obličeje v jednotlivých kategoriích mužů a žen, což by čtenáři pak lépe pomohlo 

analyzovat jejich vzájemné superprojekce (str. 98) apod. Také přeformulování 4. bodu závěru 

už autorka podle doporučení nestihla. 

Ráda bych proto diplomantku požádala, aby buď v prezentaci či dodatečně v rozpravě 

opravdu interpretovala vlastní výsledky, tj. co vyplývá z hodnot statistických ukazatelů, stárne 

ženský obličej stejně jak mužský?, Zvýrazňují či stírají se pohlavně dimorfní znaky 

s postupujícím věkem? A hlavně, proč jsou výsledky různé při hodnocení formy a tvaru 

obličeje? Zkuste se nad dosaženými výsledky opravdu hlouběji zamyslet a pohovořit o 

závěrech jednoduše, ale v širších souvislostech. 

K celkovému zpracování diplomové práce nemám žádné další podstatné výhrady. Ráda bych 

ale naopak Miriamu ocenila za její pěknou češtinu, ačkoliv je slovenské národnosti. I když  

jsem zmínila určitý spěch při dokončování práce, citovanost literatury je až na minimální 

výjimky jednotná. Předpokládáme, že výsledky práce budou v dohledné době publikovány 

v biomedicínském či anatomickém časopise s IF. 

 

 

Závěr: Diplomová práce dosahuje nadprůměrné úrovně a její téma i výsledky považuji za 

přínosné pro další řešení dané problematiky. Odborná terminologie i metodologie 

geometrické morfometrie je složitá, autorka se s ní vyrovnala bez zásadnějších problémů. Při 

statistickém zpracování jsem nezaznamenala nedostatky, práce také dosahuje velmi dobré 

formální a jazykové úrovně. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, její konečné 

hodnocení bych s omluvou posunula až po zaznění obhajoby. 
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