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ZPRÁVY

Mezinárodní doktorandská 
konference 

„antropologie  
na začátku 3. tisíciletí  

a její perspektivy“ 

Miroslav kopecký

Ústav pro studium odborných předmětů  
a praktických dovedností, Fakulta zdravotnických věd,  

Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

Dne 14. 11. 2013 se na Fakultě zdravotnických věd usku-
tečnila mezinárodní doktorands ká konference „Antropologie 
na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy“. Konferenci organi-
zovala Česká společnost antropologická a Ústav pro studium 
odborných předmětů a praktických dovedností Fakulty zdravot-
nických věd Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou dě-
kana Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci doc. MUDr. 
Jaroslava Vomáčky, Ph.D., MBA.

Hlavním cílem konference bylo umožnit mladým antropolo-
gům prezentovat poznatky, přístupy a trendy v oblasti antropo-
logie. Konference se zúčastnili studenti doktorandského studia 
antropologie z České a Slovenské republiky.

Konferenci zahájil děkan Fakulty zdravotnických věd UP 
v Olomouci doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA. 
Za hlavní výbor České společnosti antropologické vystoupil 
v úvodu viceprezident koncilu Evropské antropologické aso-
ciace a předseda České společnosti antropologické doc. RNDr. 
Pavel Bláha, CSc., který zhodnotil současné postavení a rozvoj 
antropologie v České republice a zdůraznil její význam při stu-
diu člověka. Dále vystoupila paní prof. RNDr. Jarmila Riegero-
vá, CSc., která pozitivně hodnotila přínos konání doktorandské 
konference pro začínající badatele v  antropologii.

V průběhu konference bylo předneseno 14 odborných před-
nášek z oblasti biologické antropologie, kinantropologie, kul-
turní a so ciál ní antropologie, historické antrologie a paleoan-
tropologie a aplikované antropologie:

• Petra Uhrová: 
Využitie antropometrie ruky a nohy pri odhade telesnej 
výšky jedinca

• Zuzana Smetanová: 
Vplyv telesnej konštrukcie a parametrov ruky na maxi-
málnu silu stisku u probandov vo veku 18–29 rokov

• Zuzana Přikrylová:
Vliv thajského pasivního strečinku na stav posturálních 
svalů

• Zuzana Kotulanová:
Somatoskopie lidského obličeje s využitím trojrozměr-
ných modelů

• Vlasta Dadejová:
Využití sádrových modelů zubů při zkoumání tvaru a roz-
měrů dentálního oblouku

• Anna Bajerová:
Odhad dožitého věku dospělých jedinců podle RTG sním-
ku zubů

• Jandová Marie:
Věkové změny faciální oblasti (s využitím metod geomet-
rické morfometrie)

• Pavlína Indrová:
Longitudinální studie postnatálních změn lidských vlasů

• Veronika Čerňanová:
Cytochróm P450 1B1 Asn453Ser poly morfizmus a hladi-
ny plazmatických lipidov u pre- a postmenopauzálnych 
slovenských žien

• Věra Bártová:
Celibát a sexuální zdrženlivost v náboženstvích světa

• Nikol Hrubá: 
Změny v oblasti kyčelního kloubu člověka na příkladu 
pohřebiště Znojmo-Hradiště

• Barbora Bútorová:
Výskyt porotické hyperostózy v mladohradištní populaci 
ze Znojma – Václavského náměstí

• Lukáš Šín:
Charakter pohřebního ritu jako odraz událostí 19. století 
na střední Moravě

• Jan Huták:
Výukový atlas zubů člověka

Přednesené příspěvky byly na odpovídající odborné úrov-
ni a ukázaly, že kromě tradičních antropologických metod se 
při studiu člověka uplatňují nové moderní metody, jako je např.
geometrická morfometrie, 3D modelů lidského těla a další.

V závěru konference vystoupil doc. RNDr. Pavel Bláha, 
CSc., který pozitivně hodnotil vys toupení studentů dokto-
randského studia antropologie a zdůraznil, že je nutné spojení 
a transfer poznatků z jednotlivých specializovaných antropolo-
gických oborů při studiu člověka a celé společnosti. Poděkoval 
přednášejícím a organizátorům konference za vytvoření pří-
jemného prostředí a hladký průběh konference.

Konference byla ukončena milou tečkou. Účastníci kon-
ference poblahopřáli doc. RNDr. Pavlu Bláhovi, CSc. k jeho 
70. výročí narození hodně zdraví, štěstí a pohody a poděkovali 
mu za jeho významnou a plodnou celoživotní práci v oblasti 
antropologie.


