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Zaměření  
 aplikace moderních neinvazivních a zobrazovacích 

postupů a metod kvantitativní analýzy tvaru 
 

 rozvoj záznamových, analytických a interpretačních 
metod 
 

 vytváření nových identifikačních metod, validace 
stávajících postupů 

 
 výzkum biologické variability člověka 
 
 antropologické zpracování kosterních nálezů 
 
 spolupráce s odborníky z kriminalistické praxe, 

klinických a průmyslových oborů, archeologie a 
dalších oborů 
 



Virtuální antropologie 

 komplexní informace o morfologii a geometrii povrchových i skrytých struktur 
 virtuální prostor bez fyzikálních omezení 
 neomezené operace s modely (přidávání/odebírání nových částí, deformace...)  
 virtuální depozitář objektů, uchování a snadná dostupnost dat 

 
 
 
 
 
 

 záznam může a nemusí reprezentovat aktuální podobu objektu 
 redukce informace 
 technická, finanční a časová náročnost 



Záznam geometrie objektu 
Dotykové digitizéry 
 
 
 
Záznam povrchové morfologie 
Laserové skenery 
 
 
 
Fotogrammetrie 
 
 
 
Objemová data 
CT, MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virtuální postupy Záznam morfologie Editace a  
tvorba modelu 

Analýza a prezentace 

Čištění dat a tvorba modelů 
 
 
 
 
 

Rekonstrukce a restaurace 
 
 
 
 
 

 

Analýza morfologie 
 
 
 
 

Export a vyhodnocení dat, generování 
hypotetických modelů 

 
 
 
 
 
 
 

Prezentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tvorba hypotetických 
modelů 



Povrchová data – 3D laserové scannery 
Skenovací hlava MicroScan 3D 
 
 
 
 
 
 
NextEngine 3D Scanner 
 
 
 
 
 
 
ATOS Triple Scan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Povrchová data 
Fotogrammetrie 



Motivace a cíle 

 potřeba ucelených studijních materiálů, 
sledujících současné trendy v morfologické a 
virtuální antropologii 
 

 webová aplikace obsahující interaktivní 
elektronické učební texty humánní osteologie a 
dentální antropologie  
 

 detailní ilustrační fotografie a rozsáhlá sbírka 
digitálních 3D modelů (zobrazitelné přímo v 
prohlížeči nebo volně stažitelné) 
 

 normativní morfologie, ontogenetické změny, 
tvarová a velikostní variabilita, patologické stavy,  
mikrostruktura, osteometrie 
 

 sady testových otázek 



Projekty FRVŠ a FRMU  
 Virtuální učebnice pro studium morfologie 

kostry člověka (FRVS/1765/2012) – normativní 
morfologie 
 

 Virtuální učebnice pro studium morfologie 
kostry člověka: Inovace a publikace e-
learningových výukových materiálů 
(MUNI/FR/1708/2014) + dentální morfologie 
 

 Inovace výukových materiálů pro výuku 
humánní osteologie (MUNI/FR/1445/2015) + 
věková a pohlavní variabilita, fyziologická 
variabilita, kostní patologie 
 

 Inovace e-learningových 3D výukových 
materiálů pro studium kostní mikrostruktury 
(MUNI/FR/1504/2016) + kostní mikrostruktura, 
osteometrický manuál 



Studijní webová stránka 



e-Učebnice 







































Virtuální 3D galerie 





3D model

https://is.muni.cz/auth/do/rect/el/estud/prif/ps15/morf_kost/web/index.html
http://www.sci.muni.cz/lamorfa/laborator


3D model

https://is.muni.cz/auth/do/rect/el/estud/prif/ps15/morf_kost/web/index.html
http://www.sci.muni.cz/lamorfa/laborator


Fotogalerie 









e-Testy 







Vyhledávání 











Anglická verze 



Děkujeme 
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