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 VÝVOJ OBLIČEJE U DĚTÍ VE VĚKU OD 6 DO 12 

LET: LONGITUDINÁLNÍ STUDIE 

 
Diplomová práce Hany Tošovské hodnotila longitudinální vývoj obličeje u dětí ve 

věku 6-12 let a navazuje na diplomovou práci Jany Koudelové (Špačkové), která byla 

obhájena v roce 2012 a hodnotila vývoj obličeje dětí v období pubescence. Studie je součástí 

rozsáhlého výzkumu obličeje dětí základních škol, na kterém kromě našeho pracoviště 

participuje Fakultní nemocnice Motol a 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 retrospektivních 

oborů. Studentka použila data, která skenovala sama, zpracovávala však také vzhledem 

k širokému věkovému rozpětí probandů data získaná z předešlých výzkumů kolektivem 

Laboratoře zobrazovacích a analytických metod. 

V biomedicínských oborech probíhá výzkum obličeje probandů bez patologií zejména 

za účelem sestavení růstových standardů, na jejichž základě získáváme nejen průměrná data 

současné populace, ale také důležité informace o variabilitě dětí a juvenilních osob v rámci 

české populace. Odhad věku na základě fyziognomie obličeje je v případě forenzních věd 

významný při dlouhodobém pohřešování nezletilých osob a s tím související trestní 

odpovědností či naopak nutností právní ochrany obětí trestné činnosti či při stíhání trestných 

činů v oblasti dětské pornografie.  

Diplomová práce je zaměřena na longitudinální analýzu vnější morfologie obličeje 

nedospělých osob za účelem vytvoření standardů a zpřesnění identifikačních metod. Práce 

z metodologického hlediska využívá moderních metod geometrické morfometrie při 

hodnocení celkového povrchu obličeje. Vzhledem k požadavkům forenzních a medicínských 

pracovišť je práce zaměřena jak na variabilitu (forenzní identifikace), tak na průměrné 

vývojové změny obličeje jako celku, či jednotlivých partií ve vztahu k jejich tvaru. Predikční 

modely, které jsou jedním z výstupů diplomové práce, vznikly modelováním longitudinálních 

dat a demonstrují průměrnou chybu mezi skutečnou a predikovanou morfologií obličeje na 

konci sledovaného období, tj. ve 12 letech života. 

 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjtxemVoO7OAhXExxQKHaWDC1IQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fnmotol.cz%2Fublg%2F&usg=AFQjCNHX58_7L_5g21oUdt23kNK7hPUI3Q


Za použití faciálního skeneru Vectra 3D bylo postupně snímáno celkem 33 dětí 

sedmkrát v ročních intervalech, a to ve věku od 6 do 12 let v ročních intervalech a s ohledem 

na BMI. Hana Tošovská se velmi ochotně zúčastňovala i skenování dětí jiných věkových 

kategorií na základních školách, při samotném výzkumu a následné úpravě modelů pracovala 

zodpovědně a samostatně. Pokud se týká zpracovávání teoretického úvodu, diplomová práce 

v počátečních verzích manuskriptu byla zatížena řadou faktických a formulačních chyb, které 

byly ve valné většině textu nakonec eliminovány. Přesto v práci přetrvává řada nepřesností či 

chyb i v dalších kapitolách vlastního zpracování dat, které nebyly také z časových důvodů ve 

všech případech odstraněny. Na druhé straně je zapotřebí vyzdvihnout náročnost zvolené 

metodiky, tj. hodnocení longitudinálních změn velikosti a tvaru polygonových sítí, 

reprezentujících formu (tj. velikost a tvar) či tvar obličeje.  

Typy připomínek: 

1. Formulační – viz např. kapitola Úvod: neobratné formulace, chyby ve větné 

stavbě, skloňování slov (….Díky znalostem růstu měkkých tkání obličeje je 

možné odhadnout věk jedince na základě jeho vizuálního záznamu (Cattaneo et 

al., 2012) nebo jeho přímá identifikace (Tome et al., 2013). 

2. Názvy kapitol 6.5.1 a 6.5.2 mají být Průměrná chyba predikce – dívky, chlapci, 

nikoliv měření. Jaký je rozdíl mezi chybou predikce a chybou měření? 

3. Citování literatury bez zásadnějších chyb, ale např.v citaci Brenner et al. /2004 

jsou všechna slova v názvu s velkým počátečním písmenem, podobne 

v citacích Claes, Farkas, ….). 

4. V kapitole závěr a abstrakt, které jsem bohužel z časových důvodů nestačila 

zkontrolovat, bylo možné daleko explicitněji formulovat nejdůležitější přínos a 

výstupy studie. 

 

Z výsledků diplomové práce vyplývá, že růstové trajektorie dívek a chlapců se liší, 

avšak daleko méně než v předchozí studii zahrnující období pubertálního spurtu. Velikostní 

změny byly více intenzivní u chlapců, jejichž přírůstky byly mírně větší, tvarové změny byly 

naopak intenzivnější u dívek. Pohlavní dimorfismus se s věkem zvyšoval, výjimku tvořila 

kategorie 12 let, kde byl rozdíl v porovnání s předcházející věkovou kategorií méně výrazný. 

Obličej chlapců byl celkově větší, relativně užší a více konvexní. Čelo chlapců bylo více 

ubíhající dozadu, naopak oblast nadočnicových oblouků, nosu a brady více prominující. 

Průměrná chyba mezi skutečnou a predikovanou morfologií obličeje na konci sledovaného 

období, tj. ve 12 letech života, byla menší u dívek než ( 1,86 mm) u chlapců (2,03 mm). 

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


V oblastech očí, úst a nosu, které jsou z hlediska identifikace stěžejní, byla chyba predikce 

maximálně 1-1,5 mm). 

Diplomová práce byla podpořena grantem GA UK č. 178214, předběžné výsledky 

byly prezentovány loni v září na mezinárodní forenzní konferenci (7th European Academy of 

Forensic Science Conference, Prague, September 2015). 

 

Závěr: Diplomová práce Hany Tošovské dosahuje požadované úrovně kladené na diplomové 

práce oboru antropologie. Data i výsledky považuji za nejen přínosné, ale po doplnění také 

publikovatelné v biomedicínských časopisech. Je napsána většinou srozumitelně, místy 

poněkud hovorově, neobratně především při překladu z cizojazyčné literatury. Při statistickém 

zpracování ani při interpretaci výsledků jsem nezaznamenala vážnější nedostatky. Práce tedy 

splnila zadané cíle i podmínky diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě, 

klasifikuji ji velmi dobře popř. dobře s ohledem na ústní projev při vlastní obhajobě.  
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