
ZÍSKEJTE 3D MODEL SVÉHO OBLIČEJE

a pomozte tak praktickému uplatnění výzkumu v 
oblasti výzkumu morfologie lidského obličeje, 
identifikace osoby podle obličeje a 3D počítačové 
grafiky

Dostanete pohyblivý 3D model svého 

obličeje v pdf a v interaktivním formátu 

vhodném pro dotykové mobilní telefony.

Přístroj na vytváření 3D modelů je založen 

na principu digitální fotografie a v žádném 

případě není zdraví škodlivý.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S biometrickými daty obsaženými v databázi je nakládáno v souladu se 
Zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů. 
Data i modely jsou vedeny anonymně (pod přiděleným ID číslem) a zpracování 
probíhá autorizovanými osobami na zaheslovaných počítačích.

Vectra M1



Vážení potenciální zájemci,

rádi bychom Vám ve stručnosti představili  projekt 
FIDENTIS, který je řešen formou mezioborové spolupráce 
Laboratoře morfologie a forenzní antropologie Ústavu 
antropologie PřF MU a Laboratoře interakce člověka s 
počítačem FI MU.

Hlavním cílem projektu je vývoj počítačové aplikace 
FIDENTIS Analytik  umožňující určení podobnosti a 
rozdílnosti osob na základě 3D modelů obličeje. Aplikace 
nalézá praktické uplatnění v antropologii, kriminalistice, 
biometrických systémech nebo klinických oborech 
(například ortodoncie).

Dovolujeme si Vás tímto požádat o souhlas k nasnímání Vašeho obličeje spolu s poskytnutím základních 
osobních údajů (pohlaví, datum narození, místo narození, bydliště (pouze město/obec), národnost, 
nejvyšší dosažené vzdělání), čímž přispějete k potřebnému rozšíření databáze a zkvalitnění výstupů 

probíhajících projektů. K vyjádření Vašeho souhlasu slouží formulář Informovaný souhlas.

Kontaktní osoba v případě 
zájmu o zařazení do databáze:

Mgr. Marie Jandová
jandova@fidentis.cz

Laboratoř morfologie a forenzní antropologie  (LaMorFA) PřF MU 
Kotlářská 2, 611 37 Brno

www.sci.muni.cz/lamorfa
www.fidentis.cz

Součástí projektu je vytváření FIDENTIS 
databáze - rozsáhlého souboru 3D 
modelů lidských obličejů, která slouží 
jako zdroj biometrických dat pro 
ověřování přesnosti a spolehlivosti 
algoritmů identifikace osoby. Databáze je 
rovněž využívána při studiu variability 
morfologie obličeje, popisu změn tvaru a 
velikosti obličeje v průběhu růstu a vývoje 
dětí, srovnání morfologie obličeje 
příbuzných osob a nově při kvantitativním 
vyjádření mimiky a emocí v obličeji.

Hlavní řešitel projektu:
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. 
urbanova@fidentis.cz    
549 49 6206

V současné době obsahuje FIDENTIS databáze přes 2 000 modelů lidského obličeje dobrovolníků 
zaznamenaných pomocí optických skenerů Vectra M1, XT a H1. Soubor dospělých dobrovolníků pochází z 
řad současných nebo bývalých studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity. Nedospělí jedinci byli 
nasnímáni převážně ve spolupráci s brněnskými základními školami. 
V databázi aktuálně mírně převažují ženy (53 %) nad muži (47 %) a osoby mladší 30 let (78,7 %) nad 
ostatními věkovými kategoriemi. Pro zajímavost nejmladšímu dítěti, které bylo nasnímáno, bylo v době 
skenování 3 roky a nejstarší nasnímané osobě  pak 83 let. 


