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Abstrakt 

 

Tato disertační práce je předkládána ve formě svazku odborných publikací spolu 

s teoretickým úvodem. V teoretickém úvodu je prezentován aktuální stav poznání problematiky 

faciální rekonstrukce. Stručně jsou popsány oblasti využití, principy metody a typy metod 

dle použitého média. Dále jsou popisovány spolehlivosti a omezení metod, které jsou zároveň 

východisky výzkumné části disertační práce. 

Pro metodu rekonstrukce přibližné podoby člověka podle lebky je typická paralelní 

existence mnohonásobných predikčních pravidel, jejichž spolehlivost není známa nebo nebyla 

publikována. Cílem práce bylo otestovat spolehlivosti vybraných vodítek pro odhad polohy 

a velikosti částí obličeje (očí, nosu a rtů) a na základě výsledků doporučit, která vodítka přednostně 

používat. V druhé části výzkumu bylo cílem kvantifikovat těsnost vztahu mezi tvarem lebky a tvarem 

obličeje, tj. určit, do jaké míry a jakým způsobem tvar kostěného podkladu určuje (predikuje) tvar 

měkkých tkání, a to pomocí geometrické morfometrie. 

Materiál pro tuto disertační práci tvořil soubor laterálních telerentgenových snímků 

87 dospělých jedinců pořízený v letech 1977–1992. Soubor sestával z 52 mužů (21–43 let, průměrný 

věk: 30 let) a 35 žen (19–39 let, průměrný věk: 21 let) středoevropské populace. Jedinci 

ve zkoumaném vzorku nevykazovali žádnou obličejovou disharmonii nebo reverzní okluzi, nikdy 

nepodstoupili ortodontický zákrok. Na snímcích byla zachycena jak kontura lebky, tak kontura 

měkkých tkání obličeje. 

Testovaná predikční pravidla zahrnovala následující znaky: protuse oční koule, vertikální 

poloha oční koule, prominence zevního nosu ve vertikální a horizontální rovině (tj. poloha bodu 

pronasale), poloha štěrbiny ústní, poloha okrajů a výška červeně rtů. 

Jako nejspolehlivější metoda (s nejnižší standardní chybou odhadu, SEE) pro odhad 

protruse oční koule se ukázala metoda dle Guyomarc’h et al. (2012), která anterio-posteriorní 

polohu oční koule vzhledem k nejvíce posteriornímu bodu na laterálním okraji očnice odhadovala 

poměrem z výšky orbity (51,3 % výšky očnice) s SEE = 1,9 mm. V případě vertikální polohy oční 

koule nejvyšší míru spolehlivosti (SEE = 0,3 mm) vykazovala metoda „centrální polohy“ oční koule 

v očnici dle Gatliff (1984), tj. střed zornice odpovídá středu očnice.  

Jako nejvhodnější metoda určená k predikci anteriorní (ProAnt) a vertikální (ProVert) 

polohy bodu pronasale se ukázala metoda dle Rynn et al. (2010) používající soustavu jednoduchých 

regresních rovnic. Její spolehlivost, vyjádřená jako velikost průměrné diference mezi odhadovanou 

a skutečnou polohou a její směrodatné odchylky, dosahovala nejnižších hodnot, tj. -1,3 mm 

(SD = 2,4 mm) pro horizontální polohu a 0,04 mm (SD = 2,2 mm) pro vertikální polohu bodu 

pronasale. Velikost průměrné chyby nepřekročila 4,5 % (ProAnt) resp. 1 % (ProVert) skutečného 

rozměru. 

Nejspolehlivější výsledky (vyjádřeny jako velikost průměru absolutní chyby) pro odhad 

polohy štěrbiny ústní vykazovalo pravidlo dle George (1987), kde byla zaznamenána chyba predikce 



1,3 mm. Poloha štěrbiny ústní zde odpovídala hranici 3/4 výšky korunky horních mediálních řezáků. 

Toto pravidlo navržené pro muže bylo vhodnější k predikci polohy štěrbiny ústní i u žen.  

Nejlepší odhad polohy okraje červené části horního rtu u mužů poskytovala metoda 

dle George (1987) s chybou predikce 1,7 mm, kde hranice horního rtu leží v úrovni rozhraní první 

a druhé čtvrtiny výšky korunky maxilárních řezáků. U žen hranice horního rtu ležela ještě výše, avšak 

ve většině případů (80 %) nepřekročila úroveň horního okraje korunky maxilárních řezáků. 

Pro odhad polohy hranice červené části dolního rtu se ukázala jako nejspolehlivější metoda 

dle Veselovskaya (2004, osobní sdělení), Fedosyutkin & Nainys (1993), Lebedinskaya (1998), Gatliff 

(1984) nebo Taylor (2001) s chybou predikce 2,3 mm, tj. ve většině případů odpovídala úrovni 

dolního okraje korunky mandibulárních řezáků.  

Pro odhad výšky červeně horního a dolního rtu u žen byly nejspolehlivější výsledky 

dosaženy za použití regresních rovnic dle autorů Wilkinson et al. (2003), chyba predikce činila 

pro horní ret 0,9 mm (13 % skutečné výšky horního rtu) a 1,7 mm (18 %) pro dolní ret. Pro odhad 

výšky horního rtu u mužů byly nejspolehlivější výsledky dosaženy za použití metody dle George 

(1987) s chybou predikce 1,1 mm (19 % skutečné výšky), tj. výška horního rtu odpovídá polovině 

výšky korunky horního mediálního řezáku (vzdálenost mezi rozhraním 1/4 a rozhraním 3/4 výšky 

korunky). Výška dolního rtu u mužů byla nejlépe odhadnuta pomocí regresní rovnice dle Wilkinson 

et al. (2003) s chybou predikce 1,8 mm (21 % skutečné výšky rtu). 

Ve druhé části výzkumu jsme se zaměřili na hodnocení míry asociace mezi konturou profilu 

lebky a konturou profilu obličeje pomocí geometrické morfometrie. Výsledky analýzy vzájemné 

kovariance tvaru kontury lebky a kontury měkkých tkání hlavy ukázaly, že měkké tkáně nemusí 

sledovat pod nimi ležící kostní struktury tak těsně, jak se předpokládalo. Nejtěsnější vztah mezi 

konturou měkké a tvrdé tkáně byl zjištěn v horní a dolní části obličeje (kořen nosu: prediktivní síla 

40,2 %, RV koeficient = 0,42, rPLS1 = 0,72; dolní ret a brada: prediktivní síla 37,3 %, RV koeficient = 

0,41, rPLS1 = 0,65). Střední část obličeje (chrupavčitá část nosu: prediktivní síla 5,8 %, RV = 0,05, rPLS1 

= 0,26 a horní ret: prediktivní síla 9,6 %, RV = 0,14, rPLS1 = 0,43) vykazovala velmi malou míru tvarové 

kovariance. Tento závěr koresponduje s empirickým poznatky, že tvar profilu nosu a horního rtu lze 

při vytváření faciální rekonstrukce jen velmi obtížně spolehlivě odhadnout. 

Práci uzavírají dva publikované příklady praktické aplikace metody na historický kosterní 

materiál. 
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Abstract 
 

This doctoral thesis is submitted in the form of scientific publications together with 

theoretical introduction. The present state of knowledge of facial approximation methods is 

presented in the introduction. Areas of application, principles of the method and classification of 

the methods according to medium used are briefly described. Accuracy and limits of the method 

are further described as they form a base of the research of this thesis. 

Simultaneous existence of multiple prediction guidelines, of which the accuracy is not 

known or published, is typical characteristic of the facial approximation method. The aim of this 

thesis was to assess the accuracy of the particular prediction rules for estimation of position and 

size of facial parts (eyes, nose, lips), and based on the results to recommend the most accurate and 

suitable guidelines for middle European population. An assessment of the strength of the 

association between craniofacial shape and the shape of soft tissues in the profile using geometric 

morphometric methods, and determination of the extent to which it might be possible to predict 

the latter from the former were the purpose of the second part of the research. 

Material for this study consisted of 87 lateral head cephalograms of a recent adult Central 

European population (52 males and 35 females, aged between 19 and 43 years, 30 years – mean 

age for males and 21 years – mean age for females). The individuals in the sample were without 

obvious facial disharmony or reverse occlusion as well as never having undergone orthodontic 

treatment. The contour of the skull as well as the contour of the facial soft tissues were displayed 

in the radiographs. 

Features included for accuracy tested prediction guidelines were: protrusion of the eye 

globe, vertical position of the eye globe, vertical and horizontal prominence of the external nose 

(position of pronasale point), the mouth fissure position, the upper and the lower vermilion line 

position, the height of the lips. 

The most accurate method (i.e. displaying the least standard error of the estimate, SEE) for 

eyeball protrusion was the method of Guyomarc’h et al. (2012) displaying SEE = 1,9 mm. Anterior 

position of the eyeball from the most posterior point of the lateral orbital margin is estimated by 

proportion of the orbital height (51,3 %) according to this guideline. The vertical position of the eye 

globe was estimated the most accurately (SEE = 0,3 mm) using the method of “central position“ 

(Gatliff, 1984), i.e. the midpoint of the pupil coincides with the midpoint of the orbit. 

The most suitable method of prediction of vertical (ProVert) and anterior (ProAnt) position 

of the pronasale point seemed to be the method of Rynn et al. (2010), which is based on a set of 

simple regression equations. Its accuracy, expressed as the mean difference between the estimated 

and the actual position and its standard deviation, reached the lowest values of -1,3 mm 

(SD = 2,4 mm, ProAnt) and 0,04 mm (SD = 2,2 mm, ProVert). The magnitude of the mean error did 

not exceed 4,5 % (ProAnt) and 1 % (ProVert), respectively, of the actual dimension. 

As for position of the mouth fissure the method of George (1987) performed with the 

greatest accuracy (error of prediction 1,3 mm), i.e. the position of mouth fissure corresponds to the 



level of 3/4 mark of the central maxillary incisor height. This rule proposed for males worked 

accurately in females as well. 

The best estimation (expressed as the absolute mean difference) of upper vermilion line 

position in males was produced using the guideline of Geroge (1987), performing with error of 

prediction of 1,7 mm, i.e. the upper lip margin was situated at the level of transition between the 

first and the second quarter of the central maxillary incisors. In females, the margin was positioned 

a little bit upwards, but mostly (in 80 %) did not exceed the level of the upper margin of the 

maxillary incisor crown. The lower vermilion line was predicted the most accurately using the 

method of Veselovskaya (2004, personal communication), Fedosyutkin & Nainys (1993), 

Lebedinskaya (1998), Gatliff (1984) or Taylor (2001), with error of prediction 2,3 mm, i.e. it 

corresponded to the level of lower edge of mandibular central incisor crown in the most of cases. 

The height of upper and lower lip in females was the most accurately estimated by the 

method of Wilkinson et al. (2003). The error of prediction was 0,9 mm (13 % of the actual height) 

for the upper lip, and 1,7 mm (18 %) for the lower lip. The height of upper lip in males was the most 

accurately estimated by the method of George (1987), displaying difference of 1,1 mm (19 % of the 

actual height), i.e. the upper lip height is equal to a half of the maxillary central incisor height 

(a distance between 1/4 and 3/4 transition marks). The lower lip height in males was the most 

accurately predicted using a regression equation of Wilkinson et al. (2003) showing the error of 

prediction 1,8 mm (21 % of the actual lip height). 

The second part of the research concerned with an assessment of the strength of the 

association between craniofacial shape and the shape of soft tissues in the profile via geometric 

morphometrics. The results of this study lead to the realization that soft tissues might not follow 

the underlying structures as closely as expected. The greatest amount of association between the 

skeletal contour and overlying soft tissues was exhibited by the region of the nasal root (predictive 

power: 40.2%, RV = 0.42, rPLS1 = 0.72) and the lower lip and chin (predictive power: 37.3%, RV = 0.41, 

rPLS1 = 0.65). The smallest statistically significant covariation was displayed by the upper lip and the 

maxilla (predictive power: 9.6%, RV = 0.14, rPLS1 = 0.43). The shape covariation between the nasal 

bridge and the tip and lateral border of the nasal aperture was found to be statistically insignificant 

(predictive power: 5.8%, RV = 0.05, rPLS1 = 0.26). These findings are in agreement with the 

experience that the shape of nose profile and upper lip are very difficult to be reconstructed 

accurately. 

The thesis is closed by two examples of practical application of the method on historical 

osteological material. 
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1 Stručný vhled do problematiky 

 

 

1.1 Definice 

 

Antropologická rekonstrukce přibližné podoby člověka podle lebky je v širším slova 

smyslu oblastí antropologie, která studuje vzájemnou souvislost mezi morfologií obličeje 

a morfologií lebky. Výzkumným cílem v této sféře je nejen snaha porozumět obecným 

pravidlům morfogeneze, ale řešit i řadu konkrétních teoretických a praktických problémů. 

Týká se také detailního zkoumání a měření tloušťky měkkých tkání obličeje. Je spojujícím 

článkem mezi somatologií a kraniologií v systému antropologických věd (Balueva et al., 

1988). V kontextu interdisciplinárního přístupu antropologická rekonstrukce podoby 

člověka čerpá poznatky z věd biomedicínských (např. anatomie, ortodoncie, plastická 

chirurgie, oční lékařství, biometrika, klinické lékařské studie), kořeny má v antropologii 

(studium lidské variability populací současných i minulých), inspiraci může nacházet 

ve vědách historických (archeologie), využívá moderních fyzikálních (počítačová 

tomografie, magnetická rezonance, ultrasonografie, rentgenografie) i statistických metod, 

prolíná se s uměním. 

V užším slova smyslu je rekonstrukce přibližné podoby člověka podle lebky1 (též 

faciální rekonstrukce, faciální aproximace2) metoda antropologie, jejímž předmětem je 

„znovuobnovení” ztracených nebo neznámých rysů obličeje člověka na základě morfologie 

jeho lebky. Jedná se tedy o aplikaci poznatků zjištěných ve výše uvedených oborech v praxi. 

Dle Neave et al. (2002) je rekonstrukce podoby vědeckou interpretací lebky za účelem 

znovuvytvoření obličeje jedince. Lee et al. (2012) faciální rekonstrukci popisují jako 

techniku založenou jak na vědeckých standardech, tak na umělecké dovednosti. Jedná se 

o směs vědy a umění (Taylor, 2001), avšak názory na „množství“ obsažené vědy se různí 

(Stephan, 2003). Bez ohledu na „míru vědeckosti“ hlavním cílem faciální rekonstrukce 

zůstává znovuvytvořit in vivo obličej jedince, který se dostatečně podobá zemřelé osobě 

tak, aby jej bylo možno rozpoznat (Prag & Neave, 1997; Wilkinson, 2010).  

Termín rekonstrukce či aproximace podoby označuje také výsledek celého procesu, 

tj. kresbu či model obličeje.

                                                      
1V následujícím textu bude uváděn zkrácený název „rekonstrukce podoby/obličeje“, „aproximace 
podoby/obličeje“ nebo pouze „rekonstrukce/aproximace“. 
2 Z anglického „facial reconstruction“, „facial approximation“ (např. Stephan, 2003a; Wilkinson, 2010), 
v tomto textu jsou oba termíny používány jako vzájemně zaměnitelné. 
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1.2 Oblasti využití 

 

Metoda rekonstrukce podoby je využívána v kontextu forenzní antropologie a 

bioarcheologie. 

 

1.2.1 Forenzní faciální rekonstrukce 

 

Forenzní faciální rekonstrukce (např. Haglund & Reay, 1991; Prag & Neave, 1997; 

Taylor, 2001; Stephan & Henneberg, 2006; Hayes, 2014), tj. rekonstrukce podoby vytvořená 

v rámci kriminalistického vyšetřování za účelem identifikace kosterních pozůstatků (Obr. 1–

3), je využívána v případech, kdy policie nemá žádné další stopy vedoucí ke zjištění identity 

neznámé zemřelé osoby (Wilkinson et al., 2006). Proto bývá někdy označována jako 

„metoda poslední možnosti“ (Gatliff, 1984; Stephan & Henneberg, 2006). Základním cílem 

forenzní faciální rekonstrukce je vytvořit obličej jedince za jeho života, který nese 

dostatečnou podobu se zemřelou osobou a umožní tak členům rodiny nebo blízkým 

známým jeho rozpoznání (Wilkinson et al., 2006). Podle doporučení Vědecké pracovní 

skupiny pro forenzní antropologii (Scientific Working Group for Forensic Anthropology, 

SWGANTH, Guyomarc’h et al., 2014) jsou úkolem faciální rekonstrukce (a) odhadnout ante 

mortem podobu obličeje, (b) navrhnout možnou identitu, (c) upoutat pozornost veřejnosti. 

Taková rekonstrukce podoby může v některých případech pomoci i při vyloučení některé 

z pohřešovaných osob (Snow et al., 1970), zúžit okruh vytypovaných jedinců a nasměrovat 

další vyšetřování (Richard et al., 2014). Mezi forenzními antropology panuje všeobecný 

souhlas, že metoda faciální rekonstrukce nemůže poskytnout jednoznačnou pozitivní 

identifikaci. Ta musí být prokázána jinými spolehlivými forenzními metodami (např. DNA 

analýza, porovnání zubních záznamů či rentgenových snímků). Úspěšně vyřešené případy 

(tj. byla-li neznámá osoba identifikována) jsou jedinou zpětnou vazbou, že obličej 

rekonstruovaný podle lebky se skutečně podobal vzhledu dotyčné osoby za života. Nejedná 

se tedy o identifikační nástroj, nýbrž nástroj vyšetřovací – investigativní (Richard et al., 

2014). 

 



Stručný vhled do problematiky                                                                                                                      Oblasti využití 

3 
 

      

Obr. 1. Forenzní faciální rekonstrukce a fotografie správně identifikovaných cílových 
osob. Převzato podle Prag & Neave (1997). 

 

 

 

 

 
Obr. 2. Forenzní faciální rekonstrukce a fotografie 
správně identifikované cílové osoby a její lebky. 
Převzato podle Taylor (2001). 

 Obr. 3. Forenzní faciální rekonstrukce 
a fotografie správně identifikované cílové 
osoby. Převzato podle Hayes (2014). 

 

 

V případě forenzní faciální rekonstrukce je vyžadováno striktní dodržování daných 

postupů a respektování morfologie lebky ve snaze co nejvíce omezit subjektivní 

interpretaci výsledné podoby. Dle Taylor (2001) a Davy-Jow (2013) je nutné vyhnout se 

přílišné „finalizaci“ rekonstruovaného obličeje. Často je potřeba obětovat určitý stupeň 

realističnosti a zamezit přidávání detailů, které nemohou být odvozeny z kosterních 

pozůstatků. Ačkoliv neobvyklé, něčím zvláštní obličeje, jsou lépe rozpoznatelné (Valentine 

& Bruce, 1986), mnoho charakteristických znaků (jizvy, vrásky, tvar ušních boltců, 

obličejové ochlupení) není možno z morfologie lebky odhadnout. U znaků, pro které není 

dostatek opory v anatomii lebky či nálezových okolnostech (např. věkové změny, hustota 

obočí, apod.) a přesto je jejich zobrazení nevyhnutelné, Taylor (2001) doporučuje záměrně 

dvojznačné zobrazení daného znaku (např. jedno obočí lehce odlišné od druhého) nebo 

vytvoření anatomicky správného průměrného znaku (Taylor, 2001; George, 1987). 

Při rekognici rekonstruovaného obličeje tak vznikne prostor pro přizpůsobení vnímané 

reality skutečné podobě a zvýšení šance na rozpoznání jedince. Například pouze naznačený 

styl úpravy vlasů (maskovaný nebo rozmazaný) vede ke snazšímu rozpoznání jedince 

(Frowd, 2012). V případech, kde nejsou dostupné informace o typu vlasů, dle autorů 

Fernandes et al. (2013) a Stephan & Henneberg (2006) rekonstrukce podoby prezentované 

bez vlasů dosahovaly lepších výsledků v rekogničních testech než rekonstrukce zobrazené 
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s vlasy. Obecně je také doporučováno zobrazení ve stupních šedi, které redukuje vnímání 

barvy vlasů, očí, kůže, v případech, kde tyto informace nejsou k dispozici (Davy-Jow, 2013). 

Také výraz by měl být neutrální, pouze v případech něčím typické dentice mohou být rty 

rozevřené (Davy-Jow, 2013). Toto se týká jak manuálních, tak počítačových metod. Použitá 

textura může iniciovat nesprávné rozpoznání. Chyby vnášené v této fázi do výsledné 

rekonstrukce mohou být zavádějící, a tak znemožňující identifikaci. V případě počítačových 

rekonstrukcí není doporučováno použití textury konkrétního žijícího jedince, protože 

do rekonstruovaného obličeje vnáší nechtěné jemné detaily (Claes et al., 2010a), které 

nemusí odpovídat skutečnosti (skutečné podobě neznámého jedince za jeho života). 

 

1.2.2 Faciální rekonstrukce v bioarcheologii 

 

V kontextu bioarcheologie jsou faciální rekonstrukce vytvářeny zejména 

pro publikační účely či muzejní expozice. Hlavním cílem vytvořených rekonstrukcí podoby 

je přitáhnout pozornost laické i vědecké veřejnosti, zatraktivnit výsledky archeologicko-

antropologického výzkumu. Jejich podkladem je historický kosterní materiál. Zobrazují 

podobu obyčejných bezejmenných či nálezovými okolnostmi výjimečných jedinců minulých 

populací, jejichž ostatky byly odkryty při archeologických výzkumech (např. Králík et al., 

2006; Vanek et al., 2015; Kustár, 1999; Prag & Neave, 1997). Doplňují také antropologicko-

lékařské průzkumy historických osobností (Obr. 4–6; např. Přemyslovci – Vlček, 1999; 

J. S. Bach – Wilkinson, 2010; Tycho Brahe – Guyomarc’h et al., 2018; aj.). Metoda bývá 

využívána také pro ztvárnění obličejových rysů jedinců, například z anatomických 

muzejních sbírek, jejichž obličejový skelet je postižen výraznou patologií (Obr. 7–9; např. 

Klepáček & Malá, 2012; Gaytán et al., 2009; Wilkinson & Neave, 2003). Rekonstruovaná 

podoba pak může být porovnána s dobovým vyobrazením dané osobnosti. U mnoha 

historických osobností se však jejich skutečný vzhled nezachoval a jejich podoba tak, jak ji 

známe, je pouze výrazem tvůrcova cítění dle dobových uměleckých schémat či standardů. 

Obličej rekonstruovaný podle lebky poskytuje v podstatě větší informaci. Umožňuje 

porovnání fyziognomických typů soudobého obyvatelstva s populacemi minulými (Balueva 

& Veselovskaja, 2010). V paleoantropologii se metoda využívá k vytvoření podoby jedinců 

určitých vývojových fází evoluce člověka.  
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Obr. 4. Rekonstrukce podoby J. S. Bacha. 
Vlevo: autor – C. Wilkinson, převzato 
podle Wilkinson (2010). Vpravo: autor – 
W. His, převzato podle Prag & Neave (1997). 

 Obr. 5. 
Rekonstrukce 
podoby Tycho 
Brahe. Převzato 
podle Guyomarc’h 
et al. (2018). 

 Obr. 6. Rekonstrukce podoby 
Richarda III. Autor – 
C. Wilkinson, převzato 
podle www.culture24.org.uk3 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7. Faciální 
rekonstrukce jedince, 
jehož lebka nese známky 
zhojeného sečného 
poranění dolní čelisti. 
Převzato 
podle Wilkinson (2010). 

 Obr. 8. Faciální rekonstrukce jedince, jehož 
lebka nese známky leontiasis ossea. 
Převzato podle Gaytán et al. (2009). 

 Obr. 9. Faciální 
rekonstrukce Filipa II. 
nesoucí známky 
zhojeného sečného 
poranění v oblasti 
pravé očnice. 
Převzato podle Prag & 
Neave (1997). 

 

Oproti forenzní rekonstrukci je v případě rekonstrukcí založených na historickém 

kosterním materiálu tolerována větší volnost ve ztvárnění obličejových detailů, textury 

kůže nebo různých mimických výrazů, často vyvedených až hyperrealisticky, včetně barvy 

očí a vlasů (Wilkinson, 2010). Takové detaily, pro které není v morfologii lebky či nálezových 

okolnostech žádná opora, by jinak u rekonstrukcí pro forenzní účely mohly ztížit nebo 

znemožnit rozpoznání cílového jedince (Davy-Jow, 2013). 

 

                                                      
3 Culture24 Reporter. Head of Richard III reconstructed in four-hour operation based on DNA test results. In: 
Culture24 [online]. 10 March 2015. [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: http://www.culture24.org.uk/history-and-
heritage/royal-history/art52050-head-of-richard-third-reconstructed-in-four-hour-operation-based-on-dna-
test-results 

 

http://www.culture24.org/
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1.3 Principy metody 

 

Faciální aproximace je založena a správné aplikaci predikčních pravidel v kombinaci 

s tloušťkou měkkých tkání obličeje. Predikční vodítka definují umístění očí, nosu, rtů a uší, 

a tloušťka měkkých tkání determinuje tvar měkkých tkání obalujících lebku (De Greef et al., 

2009). 

 

1.3.1 Predikční pravidla 

 

Metoda rekonstrukce přibližné podoby podle lebky se na jedné straně opírá 

o skutečnost, že mezi velikostí a tvarem lebky (její obličejové části) a velikostí a tvarem 

obličeje (zejména obličejových prvků jako jsou oči, nos, rty, apod.) existují vzájemné vztahy. 

Tyto vztahy jsou popsány jako tzv. predikční vodítka nebo pravidla4  a jejich znalost je 

předpokladem pro vytvoření rekonstrukce podoby. Predikční vodítka vychází 

z anatomických poměrů lebky a obličeje („anatomická“ 5  vodítka) nebo jsou založena 

na výsledcích statistických analýz („statistická“ vodítka).  

Dříve uvedený tzv. „anatomický“ typ vodítek popisuje jednoznačnou souvislost mezi 

znakem na obličeji (anatomickou strukturou měkké tkáně) a konkrétní strukturou 

na povrchu lebky nebo je dán těsným přiléháním měkké tkáně k povrchu kosti, kde je málo 

prostoru pro vyšší variabilitu měkké tkáně, která „kopíruje“ pod ní ležící tvar lebky 

(Obr. 10). Jedná se tedy o detailní znalosti anatomie lidské lebky a obličeje, které jsou 

uváděny v definicích či požadavcích na aplikaci rekonstrukčních metod. Popisy těchto 

vztahů jsou většinou výsledkem zkoumání pitevního materiálu (např. Anderson et al., 2008; 

Stephan & Devine, 2009). Příkladem prvního typu vodítka může být umístění vnějšího 

koutku oka, který bývá lokalizován do úrovně tzv. Whitnallova hrbolku6 (Stewart, 1983). 

Ten je přítomen u většiny jedinců (80 %, Stewart, 1983) a nachází na vnitřním povrchu 

laterální stěny očnice u jejího okraje právě v místě, kde se upíná ligamentum palpebrale 

laterale. Příkladem druhého typu vodítka může být závislost mezi prominujícími 

nadočnicovými oblouky na obličeji a na lebce, tvar profilu hřbetu nosu a tvar profilu 

nosních kostí, které jsou jeho podkladem, souvislost mezi celkovými tvarem obličeje 

a obrysem lebky při pohledu z norma frontalis, vzájemná pozice rtů a pozice horního 

                                                      
4 Z angl. „prediction guidelines“ (např. Stephan, 2003) nebo „prediction rules“ (např. Guyomarc´h & 
Stephan, 2012). Používáno jako synonyma. 
5 Vlastní typologie 
6 Též angl. „malar tubercule“, „zygomatic tubercule“ (Stewart, 1983) nebo tuberculum orbitale 
(Buschkowitsch, 1927, cit. dle Stewart, 1983) 
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a dolního zubního oblouku, aj. (další např. viz Fedosyutkin & Nainys, 1993; Stephan & 

Devine, 2009; Stephan, 2010).  

 

 

 
 

Obr. 10. Příklady „anatomických“ predikčních pravidel. Vlevo: Znázornění tzv. 
Whitnallova hrbolku (ozn. písmenem d), převzato podle Stewart (1983). Vpravo: 
Vzájemné postavení horní a dolní čelisti a postavení horního a dolního rtu a celkový 
profil obličeje. Převzato podle Taylor (2001). 

 

 

„Statistický“ typ vodítek představuje vzájemné vztahy mezi lebkou a obličejem, 

které jsou založeny na statisticky zjištěné korelaci v přítomnosti nebo velikosti (rozměru) 

daného znaku na obličeji a výzkumníkem vybraného znaku/rozměru na lebce. Taková 

pravidla popisují korelaci mezi výskytem určitých typů morfologických znaků 

(tzv. „kvalitativní“ vodítka) nebo mezi rozměry (tzv. „kvantitativní“ vodítka). Příkladem 

„kvalitativního statistického“ typu predikčního pravidla může být popisovaný vztah mezi 

směrem předního nosního trnu a směrem prominence hrotu nosu a s tím související tvar 

dolní části apertura piriformis a vzájemná pozice hrotu nosu, báze nosu a nosních křídel 

(Taylor, 2001; Fedosyutkin & Nainys, 1993) nebo frekvence výskytu kulatého či špičatého 

hrotu nosu a odpovídajícího tvaru obrysu dolní části okraje apertura piriformis (Rynn et al., 

2010; Ullrich & Stephan, 2016) či zdvojená spina nasalis anterior a zdvojený hrot nosu 

(Rynn et al., 2010), viz Obr. 11–13.  

 

 
Obr. 11. Znázornění vztahu mezi směrem předního nosního trnu a směrem 
hrotu nosu. Převzato podle Wilkinson (2010). 
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Obr. 12. Vzájemná korespondence 
mezi tvarem okraje nosního otvoru 
a tvarem hortu nosu z profilu dle 
Ullrich & Stephan (2016). Převzato 
podle Ullrich & Stephan (2016). 

 Obr. 13. Zdvojený přední nosní trn a zdvojený hrot nosu. 
Převzato podle Wilinson (2010). 

 

 

„Kvantitativní statistická“ vodítka jsou využívána k predikci velikosti nebo pozice 

konkrétních obličejových znaků vzhledem k rozměrům kostního podkladu. Výsledkem 

statistických analýz jsou jednoduché nebo regresní rovnice. U recentně publikovaných 

pravidel jsou navíc známy informace o spolehlivosti, jejich aplikace je více méně 

jednoduchá, vypočítaná hodnota (tedy interpretace znaku na lebce) je jednoznačná. 

Například dle Rynn et al. (2010) nebo Prag & Neave (1997) šířka apertury piriformis 

odpovídá 3/5 maximální šířky chrupavčité části nosu (tj. vzdálenost bodů alare) nebo 

největší vzdálenost laterálních okrajů maxilárních špičáků odpovídá 75 % šířky rtů (tj. 

vzdálenost bodů cheilion, Stephan & Henneberg, 2003). Na tento typ predikčních pravidel 

je v současnosti zaměřena největší pozornost výzkumníků. Stávající vodítka jsou validována 

(např. Maltais Lapointe et al., 2016; Stephan, 2002b; Stephan, 2003b; Stephan et al., 2003; 

Rynn & Wilkinson, 2006; Mala, 2013; Zednikova Mala & Veleminska, 2016; Zednikova Mala 

& Veleminska, 2018), navrhována jsou vodítka nová (např. Inanda et al., 2009; Utsuno et 

al., 2008; Utsuno et al., 2016; Davy-Jow et al., 2012), což na jedné straně vede ke zvýšení 

spolehlivosti rekonstrukcí podoby, na druhé straně však nepřispívá ke zpřehlednění 

používaných postupů a jen zdůrazňuje fakt absence jakékoliv standardizace metody. 

V současné době jsou využívána predikční pravidla pro polohu oční koule v očnici (např. 

Guyomarc´h et al., 2012; Wilkinson & Mautner, 2003), polohu očních koutků (např. 

Stephan et al., 2009), šířku nosu (např. Rynn et al., 2010; Balueva et al., 2010), polohu hrotu 

nosu z profilu (např. Rynn et al., 2010; Stephan et al., 2003; Inanda et al., 2009; 

Lebedinskaya, 1998), tvar hrotu nosu z frontálního pohledu (Davy-Jow et al., 2012), tvar 

profilu nosu (Lebedinskaya, 1998; Balueva et al., 2009), polohu bodu subnasale (Utsuno et 

al., 2018), šířku rtů (např. Stephan & Henneberg, 2003; Stephan & Murphy, 2008), výšku 

rtů (např. Wilkinson et al., 2003; Lebedinskaya, 1998), polohu štěrbiny ústní (např. George, 

1987; Fedosyutkin & Nainys, 1993). Z výčtu znaků je patrné, že tato vodítka postihují 
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základní proporce obličeje (níže popisované konturní schéma). Vzhledem ke složitosti tvaru 

lidského obličeje zbývá dost prostoru pro vlastní subjektivitu realizátora rekonstrukce. 

 

1.3.2 Tloušťka měkké tkáně 

 

Na druhé straně se metoda rekonstrukce přibližné podoby opírá o znalost 

tloušťky/hloubky 7  měkkých tkání ve vybraných antropometrických bodech obličeje. 

Ta představuje kvantitativní a reliabilní bázi rekonstrukčních metod (De Greef et al., 2009).  

Výzkum tloušťky měkkých tkání je značně extenzivní, první studie spadají do konce 

19. století (Kollman & Büchly, 1898, cit. dle Stephan & Simpson, 2008) a pokračují dodnes 

(Stephan & Preisler, 2018) a zahrnují celkem více než 105 000 jedinců (Stephan & Simpson, 

2008; Stephan, 2014). Tloušťka měkké tkáně měřená na mrtvolách i žijících jedincích byla 

zjišťována u mnoha různých populací, např. Australanů (Stephan & Preisler, 2018), 

Afroameričanů (Rhine & Campbell, 1980, cit. dle Taylor, 2001), Belgičanů (De Greef et al., 

2005), Britů (Wilkinson, 2002), Čechů (Drgáčová et al., 2016), Číňanů (Wang et al., 2016), 

Egypťanů (El-Mehallawi & Soliman, 2001), Japonců (Utsuno et al., 2010), Korejců (Hwang 

et al., 2012), Němců (Helmer, 1984), Rusů (Lebedinskaya et al., 1993), Slováků (Panenková 

et al., 2012), Zulu (Aulsebrook et al., 1996), aj. Vyčerpávající výčet publikací je uveden 

v pracích autorů Stephan & Simpson (2008), Stephan (2014), Stephan et al. (2016). 

K měření hodnot tloušťky měkkých tkání obličeje jsou využívány různé techniky – vpichy 

jehlou (na pitevním materiálu, např. Simpson & Henneberg, 2002), radiografie (např. 

George, 1987; Dumont, 1986), ultrazvuk (např. Lebedinskaya et al., 1993; De Greef et al., 

2005; Stephan & Preisler, 2018), počítačová tomografie (např. Panenková et al., 2012; 

Drgáčová et al., 2016), magnetická rezonance (např. Sahni et al., 2008). Každá technika 

měření má své výhody a nevýhody (Stephan & Simpson, 2008). Získané hodnoty jsou 

pro každý landmark až na výjimky (např. Panenková et al., 2012; Stephan & Preisler, 2018) 

prezentovány formou tabelovaných hodnot aritmetických průměrů, standardních odchylek 

průměru, minimální a maximální změřené hodnoty.  

Ve snaze o individualizaci průměrných hodnot a snížení chyby v odhadu tloušťky 

měkké tkáně u konkrétního jedince jsou data získaná na různě velkých vzorcích 

jednotlivými autory různě kategorizována, zejména pak dle pohlaví, věku, populační afinity 

a hmotnosti (body mass indexu – BMI). Jednotlivé studie se však liší ve způsobu stanovení 

věkových intervalů či volbou kritériích pro zařazení do skupin dle hmotnosti. Dalším 

                                                      
7 Z angl. „soft tissue thickness“, „soft tissue depth“; oba termíny jsou přípustné a v literatuře používané 
(Stephan & Preisler, 2018; Stephan & Guyomarc’h, 2016). 
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dělením se v jednotlivých kategoriích snižují počty měřených jedinců. Naměřená data jsou 

následně prezentována ve formě aritmetických průměrů bez ohledu na typ jejich rozložení 

(Stephan et al., 2013). Různí autoři také hodnoty tloušťky měkké tkáně obličeje zjišťují 

na odlišných souborech landmarků, čímž je omezena vzájemná porovnatelnost mezi 

skupinami. Některé definice bodů se opírají o samotné měkké tkáně (De Greef et al., 2005), 

které při vytváření rekonstrukcí podoby však nejsou k dispozici. Rovněž ne vždy jsou 

detailně popsány způsoby měření, resp. vztah bodu na lebce a bodu na obličeji, mezi 

kterými se měří vzdálenost, což může následně vést k chybné aplikaci daných hodnot. 

Rozdíly ve zjištěných hodnotách jsou dány také polohou měřeného obličeje (sedící/ležící 

jedinec, Munn & Stephan, 2018). Publikovaná data jsou tedy značně složitá, těžko 

porovnatelná a málo standardizovaná, což komplikuje výběr dat vhodných pro konkrétní 

forenzní případy. 

O syntézu a zjednodušení se pokusili autoři Stephan & Simpson (2008) a v navazující 

studii Stephan (2014) analýzou chyby měření a variability dat v rámci a mezi jednotlivými 

kategoriemi z pohledu roku publikace, metody měření, „rasy“ a pohlaví. Své výsledky 

shrnují následovně: (1) nebyl zjištěn žádný jasný sekulární trend v tloušťce měkké tkáně 

obličeje, (2) bez ohledu na to, zda byla data získána na žijících jedincí nebo mrtvolách, byla 

zjištěna vysoká variabilita hodnot získaných různými technikami měření, (3) nebyly zjištěny 

jasné rozdíly mezi daty ne-Kavkazoidních populací a průměrnými hodnotami pro populace 

Kavkazoidní, (4) byly zjištěny pouze minoritní rozdíly mezi pohlavími. V dalších studiích 

(Stephan et al., 2016; Stephan et al., 2013; Stephan, 2017) bylo zjištěno značné překrývání 

naměřených hodnot pro muže a ženy i různé věkové kategorie (dospělých jedinců), 

variabilita v rámci stejného pohlaví byla vysoká oproti variabilitě mezi pohlavími. Stephan 

proto doporučuje sloučení všech dosud publikovaných hodnot do jednoho „supersouboru“ 

a další dělení dle pohlaví a věku (u dospělých jedinců) považuje za neopodstatněné.  

De Greef et al. (2009) se pokusili zmapovat skutečný dopad vlastností jako je 

pohlaví, věk a BMI na tloušťku měkké tkáně obličeje pomocí multivariační analýzy hrubých 

dat získaných na 967 dospělých jedincích. Nejsilněji rozdíly v tloušťce měkké tkáně obličeje 

mezi jedinci ovlivňoval BMI. Věk a pohlaví měly z praktického hlediska na tloušťku měkké 

tkáně velmi malý vliv. Věkový rozdíl 50 let neznamenal u většiny sledovaných landmarků 

změnu větší než 1 mm. Rozdíl větší než 1 mm mezi pohlavími byl zaznamenán pouze 

v oblasti horního rtu a tváří. Autoři však zjistili, že vliv těchto vlastností není ve všech 

částech obličeje stejný a že úplné vyloučení faktorů jako věk a pohlaví musí být zvažováno 

s opatrností a určitě ne plošně u všech landmarků. Např. v oblasti horního rtu, kde BMI 

nemá žádný vliv, kombinace faktorů věku a pohlaví může vést k rozdílu až 2,1 mm mezi 

starým mužem a mladou ženou. Svůj výzkum doplňují regresními rovnicemi, které 
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umožňují spočítat individuální hodnoty tloušťky měkké tkáně v jednotlivých 

antropometrických bodech pro konkrétní případ dle BMI, věku a pohlaví (De Greef et al., 

2009).  

Vliv BMI na variabilitu tloušťky měkké tkáně a rozpoznatelnost obličeje 

rekonstruovaného na základě jedné a téže lebky zkoumali Starbuck & Ward (2007). 

Výsledky jejich výzkumu ukazují, že rozdíly v hmotnosti (hubený, normální, obézní jedinec) 

výrazně ovlivňují správnou rozpoznatelnost obličeje. Ačkoliv rysy obličeje, jako umístění očí 

a uší, velikost a tvar nosu a rtů, byly u všech tří porovnávaných rekonstrukcí shodné, většina 

(54 %) pozorovatelů je vnímala jako zcela odlišné osoby. Zdá se tedy, že velikost obličeje (tj. 

znázornění BMI) jsou pro správnou identifikaci obličeje důležitější než konfigurace 

obličejových rysů (Starbuck & Ward, 2007). 

Vlivem použití populačně specifické tloušťky měkké tkáně na spolehlivost 

rekonstrukce se zabývali Wilkinson et al. (2002) a Fernandes et al. (2012). Wilkinson et al. 

(2002) testovali šest různých setů tloušťky měkké tkáně. Na základě hodnocení výsledných 

rekonstrukcí pomocí míry podobnosti a superimpozice uzavírají, že pro vytvoření 

rekonstrukce podoby jedince na základě lebky jsou správné hodnoty tloušťky měkkých 

tkání s ohledem na etnickou skupinu důležité (rekonstrukce dosahovala nejlepších 

výsledků), ale naznačují také, že přiměřené podobnosti může být dosaženo dokonce 

s použitím dat nesprávného etnického původu. Navrhují také, že je vhodné vyhnout se 

přísnému dodržování předepsané tloušťky měkké tkáně. Přednostně by se měla 

rekonstrukce podoby opírat o morfologii lebky a anatomii obličeje a tloušťka měkké tkáně 

by měla být využívána pouze jako pomocné vodítko (Wilkinson et al., 2002). Fernandes et 

al. (2012) porovnávali pomocí rekogničních testů rekonstruovaných obličejů (viz kapitola 

2.1. Celková spolehlivost metody) brazilský vs. mezinárodní set tloušťky měkké tkáně. 

Ačkoliv rekonstrukce vytvořená na základě brazilských dat (lebka cílového jedince patřila 

brazilské ženě) vykazovala lepší výsledky, tyto nebyly statisticky významně odlišné od míry 

identifikace dosažené s použitím mezinárodního setu (Fernandes et al., 2012). 

Důkladný výzkum problematiky tloušťky měkkých tkání obličeje vedl k založení on-

line úložiště pro hrubá data, která mohou výzkumníci dobrovolně sdílet a využívat pro své 

vlastní výzkumné účely (www.CRANIOFACIALidentification.com), a navržení jednotné 

terminologie a definic landmarků (Caple & Stephan, 2016), kterou autoři doporučují 

využívat v dalších výzkumech a podpořit tak vyšší standardizaci a porovnatelnost. Stephan 

(Stephan et al., 2013; Stephan & Guyomarc’h, 2016) dále pro reprezentaci hodnoty tloušťky 

měkké tkáně navrhuje nahrazení aritmetického průměru jinými metrikami.  

Jiný přístup k individualizaci průměrných hodnot tloušťky měkké tkáně obličeje 

zvolili Simpson & Henneberg (2002). Na základě nalezené statistické korelace mezi 

http://www.craniofacialidentification.com/
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tloušťkou měkké tkáně a lineárními rozměry lebky u třiceti mrtvol navrhli regresní rovnice 

pro odhad tloušťky měkké tkáně v jednotlivých antropometrických bodech právě 

z lebečních rozměrů. Jejich rovnice byly validovány autory Stephan & Sievwright (2018) na 

souboru 71 žijících jedinců měřených ultrazvukem. Rovnice publikované v roce 2002 

poskytly horší výsledky odhadované tloušťky měkké tkáně než použití aritmetického 

průměru, nově zjištěné korelace byly obecně nízké a původní regresní model se nepodařilo 

na aktuálních datech reprodukovat. Autoři (Stephan & Sievwright, 2018) uzavírají, že 

použití základních kraniálních rozměrů nevedlo ke zdokonalení odhadu tloušťky měkkých 

tkání obličeje a že vztahy mezi lebečními rozměry a tloušťkou měkké tkáně obličeje jsou 

mnohem slabší a méně spolehlivé, než se dříve myslelo.
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1.4 Členění metod 

 

K vytvoření faciální rekonstrukce lze přistoupit několika způsoby. Všechny jsou 

v současné době využívány a jejich volba závisí na preferencích realizátora rekonstrukce, 

technickém a softwarovém vybavení pracoviště či charakteru vstupních dat (fyzická lebka 

nebo její replika, virtuální model lebky, fotografie lebky, rentgenové snímky lebky). Obecně 

se rozlišují rekonstrukce dvojrozměrné (2D) a trojrozměrné (3D), manuální a počítačové. 

Uvedené přístupy lze vzájemně kombinovat.  

Základem pro jakoukoliv manuální rekonstrukci podoby je vytvoření kontury 

(konturní rekonstrukce) či schématu při pohledu zepředu a z profilu, které zachycuje 

základní rysy obličeje, tedy oči, nos, rty, obočí, uši a proporce mezi nimi (Obr. 14a, 14b, 

17a). To je získáno aplikací konkrétních predikčních pravidel a tloušťky měkké tkáně 

ve vybraných antropometrických bodech. Takové konturní schéma může sloužit jako 

podklad pro kresebnou rekonstrukci (tj. zachycení objemu obličeje vystínováním; Obr. 15; 

např. Taylor, 2001; Králík et al., 2006), 2D rekonstrukci s počítačovou podporou (sestavení 

obličeje v grafickém editoru skládáním jednotlivých rysů z databáze jejich kreseb či 

fotografií; Obr. 17b, 18; např. Ubelaker & O´Donnell, 1992; Miyasaka et al., 1995; Wittwer 

& Backofen, 2011; Hayes, 2014) nebo 3D sochařskou (manuální) rekonstrukci (nanášení 

plastické hmoty přímo na lebku a modelace jednotlivých obličejových prvků (Obr. 16; např. 

Gatliff, 1984; Prag & Neave, 1997; Taylor, 2001; Wilkinson, 2004). Konturní schéma je dle 

našeho názoru základ, který v rámci manuálních metod reprezentuje nejspolehlivější 

a nejobjektivněji dosažitelný výsledek. V dalších fázích stínováním nebo modelováním již 

nevyhnutelně realizátor vnáší do procesu rekonstrukce chybu, která je dána subjektivitou 

dalšího postupu. 
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Obr. 14a. 
Superimpozice 
kontury měkkých 
tkání a lebky. Archiv 
autorky. 

 Obr. 14b. Konturní 
rekonstrukce 
podoby. Archiv 
autorky. 

 Obr. 15. Kresebná 
rekonstrukce 
podoby. Archiv 
autorky. 

 Obr. 16. 3D manuální 
sochařská rekonstrukce 
podoby. Archiv autorky. 

 

 

 

 

 

 
Obr. 17a. Superimpozice 
lebky, obličejových prvků 
dle vyznačených 
predikčních pravidel 
a svalů hlavy. Převzato 
podle Hayes (2014). 

 Obr. 17b. 2D počítačová 
rekonstrukce podoby. 
Převzato podle Hayes 
(2014). 

 Obr. 18. 2D počítačová 
rekonstrukce podoby. 
Archiv autorky. 

 

 

Manuální 3D metody jsou v literatuře (Taylor, 2001; Wilkinson, 2004; Stephan & 

Henneberg, 2001; Aulsebrook et al., 1995; Claes et al., 2010b) rozdělovány podle toho, zda 

se opírají o anatomii hlavy a krku (modelování žvýkacích a mimických svalů, žláz, tukové 

tkáně, kůže), tj. metody „morfoskopické/anatomické“ (Obr. 19), nebo vychází 

z antropometrie hlavy (nanášení plastické hmoty dle průměrné tloušťky měkkých tkání 

hlavy; např. Taylor, 2001), tj. metody „morfometrické/hloubky měkkých tkání“ (Obr. 20).  
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Obr. 19. Ilustrace přístupu „morfoskopického/anatomického“. 
Převzato podle Wilkinson (2004). 

 

 

 Obr. 20. Ilustrace přístupu „morfomertrického/hloubky měkkých tkání“. Převzato 
podle Taylor (2001). 

 

Tyto přístupy jsou často ztotožňovány s odkazy na „ruskou metodu“ (anatomický 

přístup) a „americkou metodu“ (přístup hloubky měkkých tkání) podle geografického 

umístění pracoviště autorů, kteří tyto metody vytvořili nebo významně rozvíjeli (M. M. 

Gerasimov a W. M. Krogman). Jejich spojením pak měla vzniknout tzv. „kombinovaná“ 

metoda či „britská/Manchesterská“ dle místa vzniku a pracoviště R. Neava, jejího tvůrce 

(Prag & Neave, 1997). Takové členění bylo po mnoho let přebíráno z publikace do publikace 

bez hlubšího vhledu do podstaty jednotlivých metod. K tomu jistě přispěla i nepřístupnost 

(jazyková i politická) originálních rusky psaných prací M. M. Gerasimova „západní“, anglicky 

komunikující vědecké komunitě. Na neadekvátnost takové klasifikace poprvé upozornil širší 

vědeckou veřejnost až Stephan v roce 2006 (Stephan, 2006). 

Metoda vypracovaná M. M. Gerasimovem byla “západu“ známa např. z německy 

psaných publikací (Ullrich, 1958), popisována je rovněž českými autory (Titlbachová, 1986).  

Přesto bývá charakterizována jako postup, při němž je podoba obličeje rekonstruována 

vybudováním anatomie hlavy způsobem „sval za svalem“ (Taylor, 2001, str. 341; Wilkinson, 

2004, str. 49) bez použití průměrných hodnot tloušťky měkkých tkání (Stephan, 2006). Ve 

skutečnosti jsou podle „ruské školy“ modelovány pouze žvýkací svaly m. masseter 

a m. temporalis a modelace mimických svalů se nedoporučuje (Titlbachová, 1986) 
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z důvodu vysoké nespolehlivosti (Ulrich, 1958). Současně jsou využívány hodnoty tloušťky 

měkkých tkání obličeje, které jsou simulovány cca 1 cm širokými pásky plastelíny, kterými 

jsou propojeny jednotlivé regiony rekonstruovaného obličeje (Obr. 21).  

 

 
Obr. 21. Ilustrace Gerasimovy metody. Převzato 
podle Ullrich & Stephan (2016). 

 

Na druhé straně ani „morfometrický přístup“ nespočívá pouze v aplikaci 

odpovídající tloušťky měkké tkáně. I v tomto případě je vyžadována znalost anatomie 

pro správný způsob propojení tloušťky měkké tkáně ve vzdálených antropometrických 

bodech, tak aby byly kontury obličeje zachyceny realisticky (Taylor, 2001; Stephan, 2006). 

Všechny 3D manuální metody jsou založeny znalosti anatomie obličeje a lebky a průměrné 

tloušťky měkké tkáně obličeje, tedy kombinují obojí, pouze je kladen různý důraz na jednu 

nebo druhou stranu. Stephan (2006) proto doporučuje takovou klasifikaci metod 

rekonstrukce nevyužívat a každý použitý postup by měl být spíše detailně popsán dle 

konkrétního případu. 

3D počítačové rekonstrukce (Wilkinson, 2005; Claes et al., 2010b) se pak odlišují dle 

stupně automatizace a možnosti uživatele zasáhnout do procesu rekonstrukce a upravit jej. 

Metody založené na virtuálním sochařství (Wilkinson, 2003; Wilkinson et al., 2006; Short et 

al., 2014; Lee et al., 2012) napodobují postup manuální sochařské techniky. Plně či částečně 

automatizované systémy (např. Vanezis et al., 2000; Claes et al., 2006; Claes et al., 2010a; 

Shrimpton et al., 2014; Guyomarc’h et al., 2014; Berar et al., 2011; Duan et al., 2015; Parks 

et al., 2013) pojí shodné pracovní schéma (Obr. 22). Jádrem všech metod je kraniofaciální 

model (CFM). Ten může být přirovnán k expertovi vytvářejícímu manuální rekonstrukci 

(Claes et al., 2010b). CFM sestává ze tří komponent: kraniofaciální templát (CFT), 

kraniofaciální informace (CFI) a craniofaciální deformace (CFD). Kraniofaciální templát je 

výchozí referenční obličej nebo hlava, která může být reprezentována specifickým jedincem 

vybraným z databáze dle vlastností jako jsou pohlaví, věk, populační afinita, rozměry 

neznámé lebky (Vanezis et al., 2000) nebo obecným/průměrným (generickým) obličejem 
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nebo statistickým modelem (Claes et al., 2006). Kraniofaciální informace popisuje vztah 

mezi obličejem a lebkou. Takovým vztahem jsou obvykle informace o tvaru povrchu 

obličeje, povrchu lebky, obličejových svalech, hodnoty tloušťky měkké tkáně obličeje 

(Shrimpton et al., 2014; Guyomarc’h et al., 2014), výsledky analýzy hlavních komponent 

modelů hlavy (Berar et al., 2006), výsledky funkčního mapování tvaru lebky do tvaru 

obličeje, přičemž tato funkce je získána například pomocí metod regresní analýzy (Berar et 

al., 2011; Duan et al., 2015; Parks et al., 2013; Guyomarc’h et al., 2014), aj. Rekonstrukce 

podoby je pak získána nalezením geometrické souvislosti mezi CFM a neznámou lebkou 

a její následnou aplikací. CFD popisuje způsob transformace použitý k lícování 

kraniofaciálního templátu na lebku neznámého jedince (Claes et al., 2010b). Všechny 

metody využívají rigidní a afinní transformaci ke sjednocení koordinátového systému lebky 

a templátu. Na toto základní „hrubé“ napasování navazují nerigidní a neafinní způsoby 

deformace zajišťující jemné lokální změny a přesné lícování (deformace generické, Parks et 

al., 2013; Vandermeulen et al., 2006; nebo obličejově specifické, Claes et al., 2006; Claes et 

al., 2010b). 

 

 
Obr. 22. Obecné pracovní schéma počítačových rekonstrukcí podoby. Převzato podle Claes et al. 
(2010b). 
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Metody počítačové rekonstrukce jsou pak buď holistické, pracují s celou lebkou 

a celým obličejem najednou (Guyomarc’h et al., 2014) nebo regionální, které model 

obličeje i lebky rozdělují do několika oblastí, které jsou analyzovány a rekonstruovány 

nezávisle a opětovně spojeny dohromady do výsledné rekonstrukce (Tilotta et al., 2010; 

Deng et al., 2016). 

Vizuální kvalita počítačové rekonstrukce se odvíjí od kvality vzorků (CFT) 

v referenční databázi (Claes et al., 2010b) a na použitém algoritmu (typ templátu, způsob 

deformace). Správná geometrie rekonstruovaného obličeje náležejícího cílové lebce je 

nejdůležitějším cílem počítačové rekonstrukce, nicméně k získání přirozeného vzhledu 

rekonstruovaného obličeje může být potřeba aplikace textury (pigmentace kůže). 

Ve srovnání s manuálními metodami jsou počítačové metody konsistentní, 

objektivní, efektivnější (Deng et al., 2016). Manipulace a transformace obličejových rysů 

a tloušťky měkkých tkání je rychlá, výstupem může být několik verzí jedné rekonstruované 

podoby (Starbuck & Ward, 2007), které mohou zvýšit pravděpodobnost identifikace 

rekonstruovaného obličeje (Vanezis et al., 1989). Nevýhodou je v případě omezené 

databáze obličejů podobnost rekonstrukce s použitým templátem (Vandermeulen et al., 

2006). Manuální metody vyžadují vysoký stupeň anatomických znalostí a uměleckých 

schopností, jejich použití je obtížné, dosažený výsledek subjektivní a variabilní (Claes et al., 

2010b). Jsou časově náročné, tedy drahé (Stephan & Henneberg, 2001) a výstupem je jedna 

odhadovaná podoba (Vandermeulen et al., 2006). Výsledná podoba však může působit 

realističtějším dojmem, což může být přínosné zejména u rekonstrukcí pro expoziční účely. 

Ačkoliv výhody počítačových metod převažují, je nutno zmínit, že doposud nebyla 

vytvořena jedna metoda, která by byla vědeckou veřejností jednotně přijímána a která by 

vykazovala konzistentní a vysokou míru spolehlivosti. Do ceny počítačových rekonstrukcí je 

také třeba započítat nemalé náklady na pořízení či vyvinutí softwaru a pořízení rozsáhlé 

databáze virtuálních modelů lebek a příslušných obličejů.
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2 Omezení metody a východiska disertační práce 

 

2.1 Celková spolehlivost metody 

 

Spolehlivost, s jakou může být odhadnuta (predikována) podoba obličeje na základě 

lebky, je téma diskutované již od roku 1913 (např. Von Eggeling, 1913, cit. dle Wilkinson et 

al., 2006; Snow et al., 1970; Stephan & Henneberg, 2001). Názory na potenciál metody 

rekonstrukce se pohybují od skepticismu (lze rekonstruovat pouze hrubé rysy obličeje, 

např. tvar obrysu obličeje, Kollman & Büchly, 1898, cit. dle Stephan & Cicolini, 2010) po 

idealismus (lze vytvořit podobu, která je snadno, správně a jednoznačně rozpoznatelná jako 

osoba, které lebka patřila, Prag & Neave, 1997; Wilkinson, 2004).  

K „měření“ spolehlivosti metody rekonstrukce se využívají různé nástroje. 

Jednotlivé způsoby její kvantifikace se liší podle toho, jak je spolehlivost (angl. accuracy) 

rekonstrukce definována (Stephan & Cicolini, 2010): (1) jako anatomická podobnost 

(velikost rozdílu) s ante mortem obličejem správně identifikovaného jedince, (2) jako 

schopnost vygenerovat úspěšný forenzní případ, (3) jako schopnost samotné rekonstrukce 

podoby bez dalších kontextuálních informací vyvolat jednoznačné a správné rozpoznání 

jedince. 

První způsob se děje přímým párovým porovnáváním rekonstruované podoby 

se skutečnou podobou cílového jedince8 (Obr. 23 a 24) za jeho života (fotografie, Prag & 

Neave, 1997; virtuální 3D model, Wilkinson et al., 2006) nebo těsně po smrti (posmrtná 

maska, Von Eggeling 1913, cit. dle Wilkinson et al., 2006; Titlbachová, 1986). Hodnocení 

vzájemné podobnosti je provedeno kvalitativně slovním popisem nebo kvantitativně 

na několikabodové škále (např. 1 = velká podobnost, 2 = blízká podobnost, 3 = přibližná 

podobnost, 4 = malá podobnost, 5 = žádná podobnost, Helmer et al., 1993). Tento způsob 

hodnocení spolehlivosti je založen na premise, že pokud jsou dva obličeje podobné, jsou 

i rozpoznatelné (Lee et al., 2012). Výsledkem je tzv. „míra podobnosti“9. Tento postup byl 

využíván např. v experimentech R. Helmera (Helmer et al., 1993) nebo R. Neava (Prag & 

Neave, 1997). Takové hodnocení je značně subjektivní a nespolehlivé. Stephan & 

Henneberg (2002) se pokusili zodpovědět otázku, zda míra podobnosti skutečně měří 

spolehlivost rekonstrukcí podoby, resp. zda je podobnost rovna rozpoznatelnosti. Ve svých 

                                                      
8 Tj. ten, kterému lebka, jež se stala podkladem rekonstrukce, patří nebo patřila; správně identifikovaný 
jedinec. 
9 Z angl. „resemblance rate“. 
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experimentech zjistili, že průměrná míra podobnosti vyjádřená na škále od 0 do 10 se 

u správně pozitivně identifikovaných jedinců neliší od jedinců identifikovaných falešně 

pozitivně. Míra podobnosti tedy nic nevypovídá o potenciálu rekonstrukce být rozpoznán. 

Navíc se nejedná o relativní nástroj měření, protože nezohledňuje ne-cílové jedince, kteří 

mohou být stejně nebo dokonce více podobní rekonstruovanému obličeji a tedy 

rozpoznatelnější (Stephan & Henneberg, 2002). Zároveň i málo kvalitně zobrazený obličej 

(nízké rozlišení či pixelizované zobrazení) nebo takový obličej, který nese malou 

anatomickou podobnost s cílovým jedincem (karikatura) může být ještě stále dobře 

a správně rozpoznatelný jako cílový jedinec (Stephan & Henneberg, 2006; Benson & 

Perrett, 1991).  

 

  

  
Obr. 23. Faciální rekonstrukce 
dle lebky žijícího jedince. 
Převzato podle Prag & Neave 
(1997). 

Obr. 24. Fotografie cílového 
jedince. Převzato podle Prag & 
Neave (1997). 

 

Úspěšně zakončené forenzní případy (např. Prag & Neave, 1997; Taylor, 2001, 

Hayes, 2014), ve kterých byla využita faciální rekonstrukce, jsou některými autory 

používány k potvrzení spolehlivosti metody. Publikovaná úspěšnost se pohybuje od 100 % 

(Gerasimov, 1955, cit. dle Stephan & Henneberg, 2001), přes 75 % (Wilkinson & Whittaker, 

2002), 70 % (Gatliff & Snow, 1979), po 50–60 % (Prag & Neave, 1997), nicméně tato tvrzení 

nejsou podložena skutečnými čísly vyšetřovaných případů (Stephan & Henneberg, 2001). 
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Navíc úspěšnost faciální rekonstrukce, která spočívá v rozpoznání cílového jedince, je třeba 

odlišit od úspěšnosti forenzního případu, kde správné vytypování cílového jedince může 

souviset se zveřejněním dalších kontextuálních informací, jako jsou např. oblečení, šperky 

a jiné osobní věci (Haglund & Reay, 1991), a není tedy podmíněna výlučně rozpoznáním 

rekonstruovaného obličeje. Úspěšnost faciální rekonstrukce je také závislá na způsobu 

zveřejnění aproximace podoby, na šíři vysílání, jeho načasování, na publiku a jeho ochotou 

kontaktovat policii (Stephan & Henneberg, 2006). Také je vhodné zmínit, že kromě 

úspěšných forenzních případů existují i případy, ve kterých rekonstrukce podoby úspěšná 

nebyla (Haglund & Reay, 1991; Stephan & Henneberg, 2006) a je pravděpodobné, že 

mnoho nevyřešených případů zůstalo nezveřejněných (Stephan & Henneberg, 2001). 

Cílem forenzní rekonstrukce obličeje je vytvořit podobu, která bude specificky 

a cíleně rozpoznána jako osoba, které lebka patřila. Spolehlivá rekonstrukce podoby je tedy 

taková, která je snadno a správně rozpoznatelná (Stephan & Henneberg, 2001). Právě míra, 

s jakou je obličejová aproximace správně rozpoznána, vyjadřuje spolehlivost metody. Ta je 

zjišťována experimentálním uspořádáním, kdy je rekonstruovaný obličej porovnáván 

s několika dalšími obličeji současně. Při realizaci tohoto rekogničního testu v laboratorních 

podmínkách je rekonstrukce podoby předvedena skupině posuzovatelů, kteří se pokouší 

identifikovat10 cílového jedince z předloženého souboru několika dalších osob, tzv. „face 

poolu“. Tento výběrový soubor je tvořen několika fotografiemi či 3D modely obličejů ne-

cílových jedinců stejného věku, pohlaví a populační afinity jako je cílový jedinec (Obr. 25). 

Záleží na experimentálních podmínkách, zda bude do výběrového souboru zahrnut i cílový 

jedinec, zda musí být volba (identifikace) provedena nebo nemusí, zda jsou fotografie 

prezentovány všechny najednou (simultánní uspořádání) nebo postupně (sekvenční 11 

uspořádání, Stephan & Cicolini, 2008; Stephan & Cicolini 2010), zda mohou posuzovatelé 

vybrat více než jednoho cílového jedince (Richard et al., 2014), zda posuzovatelé 

rekonstruovaného jedince znají nebo neznají. Poté je vypočtena pravděpodobnost, s jakou 

jsou jednotliví jedinci z „face poolu“ vybráni jako nejpodobnější rekonstruovanému obličeji. 

Ta může být rovna, menší či větší, než je statisticky očekávaná pravděpodobnost výběru 

(náhoda) daného jedince. Čím je tato „míra identifikace“, „míra rozpoznatelnosti“ či „míra 

rekognice“ („identification rate“, Stephan, 2002; „hit rate“, Wilkinson & Whittaker, 2002; 

                                                      
10 Ve studiích zabývajících se měřením spolehlivosti metody rekonstrukce je termín 
„identifikovat/identifikace“ používán ve smyslu subjektivního rozhodnutí posuzovatele, že se jedná právě 
o daného jedince („to je on“) a nikoliv ve smyslu identifikace neznámých kosterních pozůstatků spolehlivými 
forenzními metodami. Obdobně je termín „identifikovat/identifikace“ používán v tomto textu. 
11 Bylo zjištěno, že sekvenční uspořádání dramaticky snižuje počet falešně pozitivních identifikací (Lindsay et 
al., 1991). 
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„recognition rate“, Stephan et al., 2005) cílového jedince statisticky významně vyšší než 

očekávaná hodnota, tím je aproximace obličeje spolehlivější.  

 

 

 

 

 

 Obr. 25. Soubor deseti fotografií pro rekogniční 
test (nahoře a uprostřed) a rekonstrukce 
podoby obličeje (dole). Cílový jedinec je 
zobrazen v horní řadě druhý zprava.  
Převzato podle Stephan & Henneberg (2006). 

 

 

Míra identifikace (míra rekognice, rekogniční skóre) se u publikovaných 

experimentů pohybuje mezi 81 % (Claes et al., 2006) a 8 % (Stephan & Henneberg, 2001). 

Až na jednu studii (Claes et al., 2006) nepřekračuje hranici 50 % nad očekávanou mírou 

(náhodou), v průměru pak dosahuje 25 % nad očekávanou míru. Přehled výsledků 

publikovaných studií je uveden v Tabulce 1. I když jsou rekonstrukce podoby obličeje 

v těchto studiích rozpoznávány nad očekávanou mírou pravděpodobnosti, získané hodnoty 

míry identifikace jsou obecně nízké (Stephan et al., 2005). Nejvyšší dosažitelnou míru 

rozpoznatelnosti, kterou je možné očekávat od 2D faciálních rekonstrukcí, se pokusili 
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stanovit Stephan et al. (2005) a zároveň porovnat výsledky dvou experimentálních scénářů, 

tj. rozpoznání známého/neznámého obličeje, a zhodnotit tak reprezentativnost výsledků 

výše uvedených studií (viz Tabulka 1) pro skutečnou forenzní situaci 12 . Pomocí metod 

počítačové grafiky uměle vytvořili „rekonstrukce – obličeje“, jejichž tvar a proporce 

jednotlivých znaků byly přesnou kopií skutečných obličejů žijících jedinců, jen textura 

a barva obličeje byly nespecifické – průměrné, tedy takové, jak se zobrazují v případě 

forenzních rekonstrukcí podoby. Výsledky byly následující: (1) Většina jedinců byla správně 

rozpoznána. (2) Celkový rozsah míry identifikace byl značný, některé rekonstrukce byly 

rozpoznány snadno, jiné obtížně. (3) Průměrná míra rozpoznatelnosti činila 42 % pro známý 

obličej a 43 % pro neznámý obličej. (4) Vliv (ne)známosti daného obličeje na jeho 

rozpoznání byl malý. Zajímavostí je, že ve dvou případech ani sourozenec jedince, jehož 

obličej byl „rekonstruován“, neučinil správnou identifikaci. Nicméně, tento experiment byl 

proveden na třech „rekonstrukcích“ podoby, a tedy i výsledky musí být interpretovány 

s velkou opatrností. Autoři shrnují, že zjištěná míra rozpoznání rekonstrukce zachycující 

přesný tvar a velikost obličejových rysů je obecně nízká, což není přívětivý výsledek 

pro reálné rekonstrukce podoby vytvářené dle tradičních metod, u nichž přesný tvar 

a velikost obličejových rysů není znám (Stephan et al., 2005). Míra rekognice by měla být 

vyšší než pravděpodobnost rovna náhodě a zřejmě by měla přesahovat 50 %, aby 

i v případě, kdy pouze jeden člověk v rekonstruovaném obličeji někoho rozpozná, bylo 

možno očekávat, že tento pokus o identifikaci bude úspěšný (Stephan & Arthur, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Rozpoznávání známých a neznámých obličejů se liší (Hancock et al., 2000), známé obličeje jsou 
rozpoznávány zejména podle interních znaků (oči, nos, ústa), zatímco rozpoznávání neznámých obličejů se 
opírá zejména o externí rysy (obrys dolní čelisti, vlasová linie). Ve skutečné forenzní situaci lidé, kteří oběť 
znají, ji obvykle v rekonstruované podobě rozpoznají. Výše uvedených studiích se většinou účastní 
posuzovatelé, kteří hledanou (cílovou) osobu neznají. Tedy výsledky těchto experimentů nemusí být 
reprezentativní pro skutečné forenzní případy (Stephan & Henneberg, 2001). 
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Tabulka 1. Přehled výsledků měření spolehlivosti metod rekonstrukce pomocí "míry rozpoznatelnosti" 
v publikovaných studiích. 

Autor 

Počet 
posuzovaných 
rekonstrukcí 

Počet 
hodnotitelů 

Minimální 
dosažená 
míra 
rekognice 
(%) 

Maximální 
dosažená 
míra 
rekognice 
(%) 

Průměrná 
míra 
rekognice 
(%) 

Průměrná 
míra 
rekognice 
nad 
hranicí 
náhody 
(%) 

Snow et al. (1970) n = 2  102–200 26 68 47 33 

Van Rensburg (1993)** n = 15       26 19 

Stephan & Henneberg 
(2001) n = 16 37     8 3 

Wilkinson & Whittaker 
(2002) n = 5 50 32 56 44 34 

Stephan et al. (2005) n = 3 43 28 56 43 35 

Wilkinson et al. (2006) n = 2  52 69 71 70 50 

Claes et al. (2006) n = 18 28     81 72 

Stephan & Arthur 
(2006) n = 1 51     12 6 

Stephan & Henneberg 
(2006) n = 1 20     25 15 

Stephan & Cicolini 
(2008) n = 1 48     21 11 

Richard et al. (2014) n = 5 80 0 50 25 16 

Stephan et al. (2005) n = 3 4–7* 0 86 42 34 

Fernandes et al. (2012) n = 3 22* 20 27 24 13 

Fernandes et al (2013) n = 3 31* 32 41 35 25 

Richard & Monson 
(2017) n = 8 158* 0 26 11 2 

Průměr všech studií         34 25 

*Posuzovatelé znali cílového jedince. ** cit. dle Wilkinson et al. 2006. 

 

 

Výsledky výzkumů zaměřených na metody hodnocení spolehlivosti faciálních 

rekonstrukcí ukazují, že rekogniční testy jsou nadřazené testům hodnotícím podobnost 

(Stephan & Arthur, 2006; Stephan, 2002; Stephan & Henneberg, 2006). Důkazem je 

opakovaně zjištěná skutečnost, že správně rozpoznaným rekonstrukcím obličeje není 
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přisuzováno vyšší skóre podobnosti než rekonstrukcím nesprávně (falešně pozitivně) 

rozpoznaným (Stephan, 2002; Stephan & Henneberg, 2006; Stephan & Cicolini, 2008), a že 

rekonstrukce obličeje hodnocené jako vysoce podobné cílovému jedinci nemusí být vždy 

správně rozpoznány nad očekávanou mírou identifikace (pravděpodobnost rovna náhodě, 

Stephan & Henneberg, 2006). Tato neshoda ve výsledcích dvou různých metod 

používaných k hodnocení spolehlivosti faciálních rekonstrukcí ukazuje, že v nejlepším 

případě přisuzují stejné proměnné jinou váhu, nebo, v horším případě, měří zcela rozdílnou 

proměnnou (Stephan & Cicolini, 2008). Podle Richard et al. (2014) je tato skutečnost 

jasným důkazem rozdílu mezi tím, jak pozorovatel vnímá kvalitu faciální rekonstrukce 

a podle jakých kritérií posuzuje, zda rekonstrukce reprezentuje cílového jedince či nikoliv. 

Při použití ordinální škály pro hodnocení podobnosti se navíc často projevuje chyba 

centrální tendence (Stephan & Arthur, 2006; Stephan & Cicolini, 2008), kdy se posuzovatelé 

vyhýbají volbě krajních hodnot škály a přednostně volí hodnoty střední. Stejný nebo 

srovnatelný výsledek pak mohou mít: (a) rekonstrukce, které nedosáhly v rekogničních 

testech ani úrovně náhody, (b) rekonstrukce, které byly rozpoznány nad úrovní náhody, (c) 

rekonstrukce správně identifikované i (d) rekonstrukce nesprávně (falešně pozitivně) 

identifikované (Stephan & Cicolini, 2008). 

Přesto i rekogniční testy mají svá omezení. Výsledky mohou být ovlivněny zejména 

kvalitou zobrazení a výběrem ne-cílových jedinců do posuzovaného souboru (face poolu) 

(Stephan & Henneberg, 2006). Některé fotografie v souboru mohou být lehce odlišné např. 

rozlišením, polohou hlavy, mimickým výrazem či podmínkami fotografování. Tento jemný 

rozdíl může způsobit, že tato „jiná“ fotografie je hodnotiteli častěji vybírána jako 

nejpodobnější cílovému jedinci než ostatní fotografie (Stephan & Henneberg, 2006, 

Stephan & Cicolini, 2008). Obličeje ne-cílových jedinců v souboru pak mohou být 

morfologicky výrazně odlišné od obličeje cílového jedince a ten je pak vybírán častěji. Vliv 

na výsledek může mít i informovanost posuzovatelů o samotné metodě rekonstrukce 

podoby, o tom, které znaky lze spolehlivě odhadnout a které nikoliv, a tedy na které znaky 

se při hodnocení zaměřit a o které opřít své rozhodnutí (Stephan & Henneberg, 2006). 

Jelikož jsou i výsledky rekogničních testů založeny na subjektivním hodnocení většinou 

malé skupiny posuzovatelů (<150 jedinců), pokusili se autoři Stephan & Cicolini (2010) zjistit 

jejich spolehlivost opakováním dříve publikovaných experimentů s různě velkým souborem 

posuzovatelů. Rozdíly v míře rozpoznatelnosti jednotlivých rekonstrukcí podoby se mezi 

jednotlivými skupinami hodnotitelů pohybovaly od 0 % do 30 %. Rozdíly v dosaženém skóre 

u obličejů, které byly běžně hodnoceny vysoko, činily až 18 %. Svou studii autoři uzavírají, 

že výsledky rekogničních testů s méně než 115 posuzovateli by měly být považovány pouze 

za přibližné, a že rozdíl v míře rozpoznatelnosti, který nepřesáhne 18 % by měl být 
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považován za zanedbatelný (Stephan & Cicolini, 2010). Na široké rozpětí míry 

rozpoznatelnosti a tedy absenci dostatečné senzitivity tohoto nástroje pro měření 

spolehlivosti rekonstrukcí poukazují i autoři Short et al. (2014). 

Výsledek rekogničních testů může být také ovlivněn počtem a typem 

prezentovaných rekonstrukcí. Richard et al. (2014) uvádí ve shodě s poznatky Starbuck & 

Ward (2007), že prezentace více než jedné verze rekonstrukce podoby může zvýšit její 

rekogniční potenciál. Optimální je pak prezentace dvou až tří verzí, např. en face, profil 

a 3/4 pohled nebo verze s vyšším BMI. Haglund & Reay (1991) rovněž tvrdí, že kvůli 

subjektivní povaze faciálních aproximací by měla být pro zvýšení šance rozpoznání 

prezentována více než jedna verze rekonstruovaného obličeje. 

Richard et al. (2014) dále zjistili, že na výslednou hodnotu rekogničního skóre (míry 

identifikace) má vliv také experimentální uspořádání testů, zejména pak podmínky 

stanovené pro volbu cílového jedince. Rekogniční testy doposud používané jsou založeny 

na standardech pro rozpoznání a identifikaci pachatele očitým svědkem, kdy svědek musí 

provést jedinou definitivní (absolutní) volbu. Nicméně tato situace není reprezentativní 

pro skutečnou roli faciální rekonstrukce při forenzním vyšetřování, protože vytvořená 

rekonstrukce slouží pouze jako „vyšetřovací“ prostředek k nasměrování dalšího pátrání 

nikoliv k pozitivní identifikaci. Falešně pozitivní identifikace (rozpoznání) hledané osoby je 

následným porovnáním ante mortem a post mortem údajů odhalena a pátrání může 

pokračovat dalším možným směrem (není odsouzen nevinný člověk). Richard et al. (2014) 

uvádí, že pokud měli pozorovatelé možnost vybrat více než jednoho cílového jedince, byli 

pak při následném porovnávání takto „předvybraných“ obličejů konsistentně úspěšnější 

v identifikaci správného cílového jedince. Titíž autoři pak představili další ukazatele 

spolehlivosti faciálních rekonstrukcí měřené rekogničními testy: (a) senzitivita = správné 

pozitivní odpovědi / (správné pozitivní odpovědi + falešně negativní odpovědi), (b) specifita 

= správné negativní odpovědi / (správné negativní odpovědi + falešně pozitivní odpovědi 

(Richard et al., 2014). 

Ačkoliv výsledky všech experimentů Stephana a spoluautorů ukazují, že zjištěné 

identifikační ukazatele jsou nízké, neznamená to, že metoda rekonstrukce podoby je zcela 

neužitečná, že je její použití ve forenzním prostředí spíše na závadu nebo že nikdy nepovede 

k úspěšnému rozpoznání. I přesto, že je celková souhrnná míra identifikace v rekogničních 

testech nízká, má tendenci být vyšší než její statisticky očekávaná hodnota. To znamená, že 

někteří posuzovatelé v rekonstrukci specificky a jednoznačně rozpoznali cílového jedince 

a že metody rekonstrukce podoby člověka na základě lebky, přestože jsou nespolehlivé, 

ve skutečnosti fungují (Stephan, 2002c). Avšak nízká frekvence správné identifikace 

cílového jedince ukazuje, že schopnost faciální rekonstrukce vyvolat spolehlivé rozpoznání 
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není silná (Stephan & Henneberg, 2006). Existuje-li však jeden člověk, který 

v rekonstruovaném obličeji rozpozná někoho známého a oznámí to policii, která provede 

následně identifikaci kosterních pozůstatků, můžeme metody rekonstrukce podoby 

považovat za užitečný nástroj. V případě experimentu Stephana & Henneberga (2001) by 

pak bylo správně rozpoznáno a identifikováno celkem 13 z 16 rekonstrukcí (81 %).  

Moderní zobrazovací metody umožnily sofistikovanější znázornění a objektivní 

kvantifikaci míry podobnosti 3D metod rekonstrukce. Tyto experimentální studie 

porovnávají pomocí superimpozice celý povrch rekonstruovaného obličeje 

s naskenovaným povrchem obličeje žijícího jedince, jehož virtuální model lebky byl 

podkladem pro vytvoření rekonstrukce (Wilkinson et al., 2006; Lee et al., 2012; Short et al., 

2014). Výsledkem přímého porovnání jsou pak numerické hodnoty průměrné absolutní 

chyby a standardní odchylky chyby překrývajících se povrchů, procentuální vyjádření chyby 

konkrétně zvolené velikosti (např. <2,5 mm). Vizualizací metricky vyjádřených rozdílů 

na barevných prostorových mapách je možno posoudit distribuci chyby v rámci celého 

obličeje a odhalit oblasti rekonstruované s nižší spolehlivostí (Obr. 26 a 27). Výsledky 

porovnání jsou ovlivněny způsobem získání virtuálního modelu skutečného obličeje 

(poloha v leže při použití klasické počítačová tomografie (CT), Wilkinson et al., 2006, vs. 

vertikální poloha při použití Cone-beam počítačové tomografie (CBCT), Lee et al., 2012; 

Short et al., 2014) či zvoleným způsobem lícování dvou porovnávaných povrchů (dle 

landmarků na lebce, dle landmarků na měkké tkáni obličeje, pomocí Prokrustovské 

superimpozice). Nevýhoda měření rozdílů mezi dvěma povrchy je ta, že software měří 

vzdálenost mezi dvěma nejbližšími body, které nemusí být nutně body navzájem 

anatomicky korespondující (Short et al., 2014). Také doposud nebylo jednoznačně zjištěno, 

jak spolu korelují stupeň metrické odchylky rekonstruovaného obličeje od obličeje 

skutečného a rekogniční potenciál faciální rekonstrukce. Pouze Wilkinson et al. (2006) 

ve své studii zjišťovali jak metrickou chybu dvou rekonstruovaných obličejů, tak míru jejich 

rozpoznatelnosti, nicméně dále nezkoumali vzájemnou souvislost těchto dvou ukazatelů 

spolehlivosti. Richard & Monson (2017) ve své studii zjistili, že faciální aproximace s nejvyšší 

senzitivitou a mírou rozpoznatelnosti zároveň vykazovaly největší průměrnou chybu mezi 

aproximací a skutečnou podobou, tedy spolehlivější rekonstrukce podoby nemusí být 

nutně zároveň ta rozpoznatelnější. Jedná se však o výsledky jedné studie a jedné konkrétní 

metody počítačové rekonstrukce (ReFace). 
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Obr. 26. Nahoře: 3D model skutečného 
obličeje. Dole: 3D model rekonstruovaného 
obličeje. Převzato podle Wilkinson et al. 
(2006). 

Obr. 27. Porovnání povrchu rekonstruovaného obličeje 
s povrchem skutečného obličeje. Znázorněny jsou absolutní 
hodnoty rozdílu. Převzato podle Wilkinson et al. (2006). 
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Tabulka 2. Přehled výsledků měření spolehlivosti metod rekonstrukce pomocí superimpozice povrchů 
rekonstruovaného a skutečného obličeje v publikovaných studiích. 

Autor 
Rekonstrukce 
podoby 

Podíl 
z povrchu 
s rozdílem 
do 
±2,5 mm 
(%) 

Podíl 
z povrchu 
s rozdílem 
do ±5 mm 
(%) 

Průměrná 
chyba; SD                   
(mm) 

Oblasti obličeje vykazující největší 
rozdíl (>4 mm) 

Wilkinson et al. 
(2006) 

1 62 90   hrot nosu, část ušních boltců,  

2 54 75   
horní ret, nosní křídla, ušní boltce, 
tváře 

Lee et al.                  
(2012) 

A 54 88 -0,46; SD 2,81 hrot nosu, tváře 

B 65 97 -0,31; SD 2,40 nosní křídla, tváře 

C 77 95 -0,49; SD 2,16 horní víčko 

Short et al.                                                            
(2014) 

1 81     hrot nosu, nosní křídla, dolní ret 

2 71     
oční víčka, hrot nosu, nosní křídla, 
oblast lícních kostí, koutky úst 

3 61     oči, tváře 

4 58     
oční víčka, dolní ret, oblast lícních 
kostí a tváře 

5 56     
oči, hrot nosu, nosní křídla, 
philtrum,  

6 90     horní víčka, oblast koutků úst 

7 64     
oči, hřbet nosu a hrot nosu, oblast 
lícních kostí a tváře 

8 68     
hrot nosu, nosní křídla, oblast 
lícních kostí 

9 80     horní ret  

10 80     hrot nosu, oblast koutků úst 

Claes et al.       
(2006)  

n = 118     1,14; SD 1,04  
  

Decker et al. 
(2013) 

1   76   horní víčka, nos, philtrum, brada 

2   67   tváře, horní a dolní ret 

3   62   oblast čela, rtů a brady 

4   61   horní a dolní ret, tváře 

Richard et al. 
(2014) 

n = 5     -3,1; SD 4,2 uši, tváře, rty, hrot nosu 

Richard & 
Monson (2017) 

n = 8     0,6; SD 7,2 uši, tváře, rty, hrot nosu 
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Jak je patrné z výše uvedeného, doposud nebyl stanoven jeden standardizovaný 

a spolehlivý nástroj pro „měření“ spolehlivosti metody rekonstrukce. Dosavadní výsledky 

vykazují velmi široké rozpětí hodnot, ať už jde o jakýkoliv ukazatel. V celém procesu faciální 

rekonstrukce (manuální) je zahrnuto mnoho obtížně kontrolovatelných zdrojů chyb 

a variability výsledných výtvorů.  

 

 

2.2 Kraniofaciální vztahy 

 

Predikce polohy, velikosti a morfologie obličejových znaků (oči, nos, rty a uši) je 

pro spolehlivost a úspěšnost faciální rekonstrukce zásadní (Lee et al., 2012; Maltais 

Lapointe et al., 2016). Je stejně důležitá nebo i důležitější než skutečná tloušťka měkké 

tkáně (Macho, 1989; Wilkinson, 2004).   

Podle autorů Stephan & Henneberg (2001) vedou faciální rekonstrukce jen málokdy 

ke specifickému a jednoznačnému rozpoznání obličeje jako cílového jedince. Hlavním 

bodem kritiky rekonstrukčních metod je malá nebo neznámá míra korelace mezi kostními 

strukturami lebky a obličejovými rysy. Brues (1958) uvádí, že oblasti obličeje jako jsou hrot 

nosu, rty a tváře nelze na základě lebky odhadovat, a trojdimenzionální manuální metody 

je vhodnější přenechat autorům detektivní fikce. Stephan (2002) tvrdí, že tradiční metodu 

faciální aproximace ve své celistvosti je vhodnější popisovat jako pseudovědu.  Nemožnost 

predikovat rysy obličeje zmiňují i Haglund & Reay (1991). Quatrehomme et al. (1997) 

upozorňují, že vytvořit spolehlivou faciální rekonstrukci není jednoduché, protože existuje 

mnoho variant jednoho obličeje, zvláště s ohledem na stav výživy a rozdíly v projevech 

a intenzitě stárnutí. Navíc, detaily nosu, očí, uší, rtů a brady nemohou být rekonstruovány 

přesně pouze na základě charakteristik lebky. Souhlasně i Richard & Monson (2017) 

komentují svá zjištění tím, že největší odchylky mezi rekonstrukcemi a skutečnými obličeji 

v oblasti uší, rtů, hrotu nosu a tváří nejsou překvapivé, protože všechny tyto regiony 

postrádají silnou korelaci s charakteristikami lebky. Decker et al. (2013) ve své komparativní 

studii poukazují na nedostatek formálních výzkumů zaměřených na vzájemné kraniofaciální 

vztahy a nutnost spoléhat se na expertovu zkušenost právě při rekonstrukci těch oblastí 

obličeje, které vykazovaly největší odchylku od skutečnosti (viz tabulka 2).  

Například Suk (1935) na základě svého výzkumu vzájemného vztahu mezi šířkou 

apertura piriformis a největší šířkou nosu jakoukoliv existenci vzájemné korelace popírá. 

Rovněž Balueva et al. (2009) nezjistili žádnou závislost šířky nosu na šířce nosního otvoru. 

Naopak Rynn et al. (2010) ve svém výzkumu potvrzují existenci a platnost konkrétní 

závislosti (šířka apertura piriformis = 3/5 šířky nosu), kterou dříve popisují Prag & Neave 
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(1997). Short et al. (2014) ve své studii konstatují, že použití výše uvedeného vodítka (dle 

Rynn et al., 2010) naopak vedlo konsistentně k nadhodnocenému odhadu šířky nosu. Ani 

výsledky výzkumů testujících spolehlivost predikce prominence nosu (Stephan et al., 2003; 

Rynn & Wilkinson 2006; Mala, 2013) nejsou jednotné. Hrot nosu patří mezi 

nejfrekventovaněji uváděnou část obličeje, která při porovnávání rekonstrukcí 

se skutečnou podobou vykazuje značnou odchylku. Predikční vodítka pro odhad velikosti 

a tvaru nosu představují pouze příklad rozporných názorů, které mohou vyplývat 

ze skutečnosti, že variabilita měkkých tkání je mnohem vyšší než variabilita kostního 

podkladu a že vzájemné vztahy mezi lebkou a obličejem nejsou až tak těsné. V některých 

případech opravdu nezbývá, než se opírat o intuici či vlastní zkušenost. 

Pokud se má spolehlivost metody faciální aproximace zvýšit ze současné úrovně, je 

nutné vytvořit více vědecky ověřených vodítek pro odhad obličejových znaků a klást menší 

důraz na „umělecká/subjektivní vodítka“, jejichž spolehlivost testována nebyla (Stephan, 

2002c). Metody faciální aproximace by neměly zahrnovat žádný kreativní aspekt, ale měly 

by vyžadovat vysokou úroveň zručnosti (manuální metody) a striktní dodržování vědecky 

ověřených principů, tj. vztahů mezi tvrdými a měkkými tkáněmi obličeje (Stephan, 2002c). 

Jak bylo uvedeno v kapitole 1.3.1. Predikční pravidla, v současnosti je možno 

při vytváření rekonstrukce podoby podle lebky odhadovat následující znaky, jejichž 

predikční vodítka jsou publikována v literatuře: poloha oční koule v očnici (např. 

Guyomarc´h et al., 2012; Wilkinson & Mautner, 2003), poloha očních koutků (např. Stephan 

et al., 2009; Stewart, 1983), výška nosu (Macho, 1986), šířka nosu (např. Rynn et al., 2010; 

Balueva et al., 2010; Taylor, 2001; Fedosyutkin & Nainys; 1993), poloha hrotu nosu z profilu 

(např. Rynn et al., 2010; Stephan et al., 2003; Inanda et al., 2009; Lebedinskaya, 1998), tvar 

hrotu nosu z frontálního pohledu (Davy-Jow et al., 2012), směr hrotu nosu (např. George, 

1987; Taylor, 2001; Rynn et al., 2010), tvar profilu nosu (Lebedinskaya, 1998; Balueva et al., 

2009), výška nosních křídel (Lebedinskaya, 1998), poloha bodu subnasale (Utsuno et al., 

2018), šířka rtů (např. Stephan & Henneberg, 2003; Stephan & Murphy, 2008), výška rtů 

(např. Wilkinson et al., 2003; Lebedinskaya, 1998), poloha štěrbiny ústní (např. George, 

1987; Fedosyutkin & Nainys, 1993), vybrané charakteristiky ušního boltce (Guyomarc´h & 

Stephan, 2012). Z výčtu je patrné, že se jedná převážně o principy, pomocí nichž lze 

odhadnout rozměry nebo polohu obličejového prvku, méně již tvar daného znaku. Ne 

u všech metod jsou publikována data o jejich spolehlivosti. 

V souhrnných publikacích (Fedosyutkin & Nainys, 1993; Taylor, 2001; Wilkinson, 

2004) najdeme i zmínku o dalších kraniofaciálních vztazích, často popisujících 

morfologickou souvislost (např. existence vzájemné souvislosti mezi tvarem obočí 

a reliéfem nadočnicových oblouků a horního okraje očnice, tvar fixní části horního víčka 
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kopíruje tvar horního okraje očnice, existence vzájemné souvislosti mezi charakterem 

dolního okraje apertury piriformis a polohou nozder, šířka philtra je rovna vzdálenosti 

středu mediálních horních řezáků, tvar linie procházející horním okrajem skloviny předních 

zubů odpovídá tvaru okraje horního rtu, výrazný okraj frontální části alveolárního výběžku 

dolní čelisti je spojen s prominujícím dolním rtem, a jiné), nicméně tato vodítka nejsou 

často doprovázena odkazy na původní výzkumy či jiný empirický důkaz o jejich existenci.  

U mnoha predikčních vodítek nevíme, zda nejsou založena pouze na osobním 

pozorování či zkušenosti (tzv. „rules of thumb“13, Taylor, 2001), nevíme, na jakém vzorku 

a jakými metodami byly dané vztahy zjištěny, zda mají anatomický základ nebo jsou 

založeny na statistické korelaci vybraných znaků, neznáme jejich spolehlivost. Stephan 

(2003) zdůrazňuje, že při použití subjektivních pravidel nemůžeme očekávat spolehlivý 

výsledek. I když použijeme tato subjektivní vodítka, stále zůstává značná část obličejové 

anatomie, která je ponechána na intuici realizátora rekonstrukce (Stephan, 2003). Na druhé 

straně Short et al. (2014) uvádí, že i tzv. „rules of thumb“ – přibližná pravidla – aplikovaná 

jako anatomické principy poskytují obstojný odhad obličejových rysů. A ačkoliv nejsou zcela 

spolehlivá, mohou být dostatečně blízká skutečnosti, aby výsledná rekonstrukce podoby 

splnila svůj cíl. Hayes (2014) konstatuje, že použití neověřeného pravidla je lepší, 

než pravidlo žádné. 

V současné době největší kritik metody rekonstrukce C. N. Stephan (2002) uvádí, 

že současný stav poznání14  o spolehlivých vztazích mezi lebkou a obličejem není úplný, 

a tedy následně a nevyhnutelně samotný proces vytváření rekonstrukce podoby vyžaduje 

mnoho subjektivní interpretace. Naopak Wilkinson (2010), která popisuje a využívá vodítka 

pro odhad týchž znaků, jako jsou výše uvedené, uvádí, že při jejich použití vzniká jen velmi 

malý prostor pro uměleckou interpretaci (s výjimkou rtů a ušních boltců). 

Pomineme-li diskuzi o (ne)dostatečnosti množství predikčních pravidel pro odhad 

komplexní morfologie obličeje, pak dalším problémem, se kterým se u metody 

rekonstrukce setkáváme, je existence několika různých predikčních vodítek pro jeden 

a tentýž znak. Mnohonásobnost predikčních pravidel se týká většiny odhadovaných 

metrických znaků (viz výše). Tato skutečnost explicitně a nepochybně ukazuje 

na nedostatečnou znalost vztahů mezi tvrdými a měkkými tkáněmi obličeje (Stephan, 

2003a). Je logicky a prakticky nemožné, aby všechna tato mnohonásobná vodítka byla 

správná, pokud dávají rozdílné výsledky. Rozhodnutí, které vodítko použít pro maximalizaci 

                                                      
13 Z angl. překladu – pravidlo, které není založeno na vědecké teorii nebo přesném měření, ale spíše na 
zkušenosti; hrubý odhad. 
14 Ačkoliv jde o konstatování z roku 2002, do současnosti se počet znaků, které lze „z lebky“ odhadnout, 
příliš nenavýšil, novější výzkumy byly a jsou zaměřeny zejména na testování spolehlivosti vodítek 
původních. 
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celkové spolehlivosti výsledné rekonstrukce, nelze bez znalosti spolehlivosti jednotlivých 

vodítek zodpovědně provést. Neznáme velikost chyby vnášené každým takovým vodítkem 

do výsledné rekonstrukce podoby. Celková přesnost rekonstrukce pak závisí na kombinaci 

použitých pravidel a jejich odchylek od skutečnosti. 

Příklady mnohonásobných vodítek například pro predikci šířky rtů a šířky nosu jsou 

uvedeny níže v tabulkách 3 a 4. Pro ilustraci rozdílnosti výsledků byly změřeny relevantní 

rozměry na jedné konkrétní lebce muže výborného stavu zachovalosti. Rozdíl mezi 

maximální a minimální odhadovanou hodnotou pro šířku nosu je 10,9 mm, pro šířku úst 

24,6 mm. Jiným příkladem mohou být vodítka pro rekonstrukci polohy bodu pronasale15 

(prominence hrotu nosu). Rozdílnost výsledků jejich aplikace je znázorněna na Obr. 28 a 29. 

 

 

Tabulka 3. Přehled predikčních pravidel pro odhad šířky nosu a příklad získaných výsledků. 
 

Predikční pravidlo pro šířku nosu (alare – alare) Reference Odhad 
(mm) 

Šířka apertura piriformis + 9,9 mm Schultz (1918)  34,8 

3/5 vzdálenosti mezi duhovkamia Farkas & Monro (1987)  30,6 

Šířka apertura piriformis * 1,51 Hoffman et al. (1991)  37,6 

Šířka apertura piriformis + 12,2 mm Hoffman et al. (1991)  37,1 

Šířka apertura piriformis = 3/5 šířky nosu  Prag & Neave (1997)  41,5 

Vzdálenost mezi středy horních špičáků nebo jejich alveolů Fedosyutkin & Nainys (1993)  34,9 

Vzdálenost mezi juga alveolaria špičáků v úrovni bodu subspinale Lebedinskaya (1998)  31,7 

Šířka apertura piriformis + 10 mm Taylor (2001)  34,9 

Š. nosu = 18,035 + 0,444*vzdálenost mezi body canineb Balueva et al. (2010)  32,1 
   
aPoloha oční koule stanovena dle Taylor (2001); bcanine = bod na juga alveolaria horního špičáku v úrovni 
bodu subspinale (Balueva et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 Seznam antropometrických bodů a jejich definic je uveden v příloze. 
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Tabulka 4. Přehled predikčních pravidel pro odhad šířky rtů a příklad získaných výsledků. 
 

Predikční pravidlo pro šířku rtů (cheilion – cheilion) Reference Odhad 
(mm) 

Vzdálenost mezi středy zornica Krogman & Işcan (1962)  63,1 

Vzdálenost mezi průsečíky spojnice foram. infraorbitale a foram. 
mentale s linií zubní okluze Angel (1978)  47,8 

Vzdálenost mezi druhými horními moláry 
Fedosyutkin & Nainys 
(1993)  52,2 

Vzdálenost mezi mediálními okraji duhovkya Prag & Neave (1997)  50,4 

Vzdálenost rozhraní mezi prvním a druhým horním premolárem Lebedinskaya (1998)  44,1 

Vzdálenost mezi laterálními okraji horních špičáků Taylor (2001)  38,5 

Vzdálenost mezi laterálními okraji špičáků / 0,75 
Stephan & Henneberg 
(2003)  51,3 

Koutky úst leží na liniích kolmých k zubnímu oblouku vycházejících 
z bodu dotyku mezi horním špičákem a prvním premolárem Wilkinson (2004)  50,1 

Vzdálenost mezi levým a pravým foram. infraorbitale Stephan & Murphy (2008)  48,8 

Š. rtů = 21,817 + 0,7* šířka horního zubního oblouku mezi 
druhými premoláry Balueva et al. (2010)  54,2 

aPoloha oční koule stanovena dle Taylor (2001). 

 

 

  
Obr. 28. Příklady rekonstrukce profilu nosu, resp. polohy bodu pronasale (nejvíce 
anteriorního bodu na kontuře nosu při orientaci lebky dle frankfurtské 
horizontály). Zleva: metoda dle Balueva et al. (2009), Taylor (2001), Prag & Neave 
(1997), George (1987), Stephan et al. (2003). Archiv autorky. 

Obr. 29. Překrytí 
kontur profilu nosu 
z obr. 28. 
odhadnutých podle 
pěti různých 
postupů. Archiv 
autorky. 

 

 

Teprve během posledních patnácti let (od roku 2003) se v literatuře objevují 

výzkumy, v nichž se autoři zabývají testováním spolehlivosti v minulosti používaných 

vodítek. Jejich přehled je uveden v tabulce 5. Vznikají také vodítka nová, některá populačně 

specifická (např. Lee et al., 2014; Utsuno et al., 2018; Ridel et al., 2018; Sarilita et al., 2018), 
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některá pro subadultní jedince (Utsuno et al., 2008; Allam et al., 2018), u nichž je již známa 

chyba, s jakou daný znak odhadují. Některá však stále čekají na ověření jejich platnosti 

na jiném populačním vzorku. Přehled „nových“ vodítek je uveden v tabulce 6.  

 

 

Tabulka 5. Přehled studií zaměřených na testování spolehlivosti vybraných predikčních pravidel. 

Testovaný znak Studie Materiál 

Poloha bodu superciliare 
  
  

Stephan (2002) n = 128, fotografie 

Stephan (2002) n = 1174, rešerše literatury 

Wilkinson & Mautner (2003) n = 78, MRI skeny 

Poloha oční koule v očnici 
  
  
  

Stephan & Davidson (2008) n = 4, pitevní materiál 

Stephan et al. (2009) n = 9, pitevní materiál 

Guyomarc´h et al. (2012) n = 375, CT skeny 

Zednikova Mala & Veleminska 
(2018) n = 80, laterální RTG 

Poloha očních koutků 
  

Stephan & Davidson (2008) n = 4, pitevní materiál 

Stephan et al. (2009) n = 9, pitevní materiál 

Prominence nosu (poloha bodu 
pronasale) 
  
  
  
  
  
  

Stephan et al. (2003) n = 59, laterální RTG 

Rynn & Wilkinson (2006) n = 122, laterální RTG 

Rynn et al. (2010) n = 42, CT skeny 

Lopez et al. (2010) n = 34, laterální RTG 

Mala (2013) n = 86, laterální RTG 

Maltais Lapointe et al. (2016) n = 66, post mortem CT skeny 

Sarilita et al. (2018) n = 421, laterální RTG 

Šířka nosu 
  

Hoffman et al. (1991) n = 182, lebky a posmrtné masky 

Rynn et al. (2010) n = 79, CT skeny 

Šířka rtů 
  
  

Stephan (2003) n = 136, fotografie obličejů 

Stephan & Murphy (2008) n = 9, pitevní materiál 

Wilkinson et al. (2003) n = 95, fotografie, měření in vivo 

Výška rtů 
  

Wilkinson et al. (2003) n = 95, fotografie, měření in vivo 

Zednikova Mala & Veleminska 
(2016) n = 86, laterální RTG 

Morfometrie a morfologie 
ušního boltce Guyomarc´h & Stephan (2012) n = 78, CT skeny 

CT = počítačová tomografie, RTG = radiografie, rentgenové snímky, MRI = magnetická rezonance. 
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Tabulka 6, část I. Přehled publikovaných nově navržených predikčních pravidel (od roku 2003). 

Predikční pravidlo  Autor Materiál Chyba predikce (mm) Validaceb 

  
n  typ populacea 

    

 hodnota SD  ukazatel upřesnění  
Poloha oční koule v očnici Guyomarc´h et al. (2012) 375 

 
CT skeny Francie (mix) 1,4 

  
SEE SI směr X 

1,3 
  

SEE ML směr X 

2,3 
  

SEE  AP směr X 

Wilkinson & Mautner 
(2003) 

78 
 

MRI skeny Velká Británie (WS) X 
   

 X 

Prominence nosu                                             
(poloha bodu pronasale) 

Stephan et al. (2003) 59 
 

laterální RTG Evropa 0,1 2,4 
 

md osa x X 

0,1 2 
 

md osa y X 

Rynn et al. (2010) 139 
 

 CT skeny 
a laterální RTG 

Spojené Státy Americké + 
Velká Británie (mix) 

-0,5 1,4 
 

md  osa x n = 5, jiný 
vzorek  -0,4 1,1 

 
md osa y 

Sarilita et al. (2018) 335 
 

laterální RTG Indonésie -0,2 2,3 
 

md osa x X 

0,3 2 
 

md osa y X 

Lee et al. (2014) 60 
 

CBCT skeny Korea  2,4 
  

SEE  X 

Utsuno et al. (2016) 55 
 

laterální RTG Japonsko -0,9 
  

md osa x n = 12, jiný 
vzorek -0,7 

  
md osa y 

Tedeschi-Oliviera et al. 

(2016) 

600 
 

laterální RTG Brazílie 0,6 1,6 
 

md  X 

Ridel et al. (2018) 120 
 

CBCT skeny Jižní Afrika (BS) 2 
  

MSE  LOOCV 

Jižní Afrika (WS) 1,8 
  

MSE  LOOCV 

a označení studovaného vzorku převzato z originálních studií, WS = white sample, BS = black sample; mix = jedinci různé populační afinity; b tj. validace provedená autory 
studie; CT = počítačová tomografie, CBCT = Cone-beam počítačová tomografie, RTG = rentgenové snímky, SD = standard deviation, SEE = standard error of the estimate, md = 
mean difference, MSE = mean square error, LOOCV = leave-one-out cross-validation; X = neuvedeno, SI = superio-inferiorní, ML = medio-laterální, AP = anterio-posteriorní, 
osa x = poloha v horizontálním směru, osa y = poloha ve vertikálním směru. Šedě jsou označena námi testovaná predikční pravidla. 
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Tabulka 6, část II. Přehled publikovaných nově navržených predikčních pravidel (od roku 2003). Pokračování předchozí části tabulky. 

Predikční pravidlo  Autor Materiál Chyba predikce (mm) Validaceb 

  
n  typ populacea 

    

 hodnota SD  ukazatel upřesnění  
Poloha bodu subnasale Utsuno et al. (2018) 190 

 
laterální RTG  Japonsko 1,3 

  
SE  V-Sn rozměr n = 153, jiný 

vzorek 1,3 
  

SE  H-Sn rozměr 

Lee et al. (2014) 60 
 

CBCT skeny Korea 3,3 
  

SEE  X 

Ridel et al. (2018) 120 
 

CBCT skeny Jižní Afrika (BS) 2 
  

MSE  LOOCV 

Jižní Afrika (WS) 1,6 
  

MSE  LOOCV 

Tvar hrotu nosu 
z frontálního pohledu 

Davy-Jow et al. (2012) 25 
 

CT skeny neuvedeno X 
   

 X 

Šířka nosu Hoffman et al. (1991) 182 
 

lebky a posmrtné 
masky 

Terryho sbírka            
(WS + BS) 

X 
   

 X 

Lee et al. (2014) 60 
 

CBCT skeny Korea 2 
  

SEE  X 

Ridel et al. (2018) 120 
 

CBCT skeny Jižní Afrika (BS) 1,8 
  

MSE  LOOCV 

Jižní Afrika (WS) 2,1 
  

MSE  LOOCV 

Šířka rtů Stephan & Henneberg 
(2003) 

93 
 

fotografie Evropa -0,2 3,5 
 

md  X 

Stephan & Murphy (2008) 9 
 

pitevní materiál Evropa 3,3 
  

md  X 

Výška rtů Wilkinson et al. (2003) 95 
 

fotografie, 
měření in vivo 

Evropa (WS) + Asie  X 
   

 X 

Výška ušního boltce Guyomarc´h & Stephan 
(2012) 

78 
 

CT skeny Francie  4,4–6,9 
  

SEE  5 regr. rovnic n = 4653, 
jiný vzorek 

Šířka ušního boltce Guyomarc´h & Stephan 
(2012) 

78 
 

CT skeny Francie 3–3,5 
  

SEE  3 regr. rovnice n = 125, jiný 
vzorek 

a označení studovaného vzorku převzato z originálních studií, WS = white sample, BS = black sample; mix = jedinci různé populační afinity; b tj. validace provedená autory 
studie; CT = počítačová tomografie, CBCT = Cone-beam počítačová tomografie, RTG = rentgenové snímky, SD = standard deviation, SEE = standard error of the estimate, md = 
mean difference, MSE = mean square error, LOOCV = leave-one-out cross-validation; X = neuvedeno, V-Sn a H-Sn = označení rozměru dle originální studie. Šedě jsou označena 
námi testovaná predikční pravidla. 
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Výše uvedené problémy, jako omezené množství predikčních pravidel pro odhad tak 

složitého útvaru jako je lidský obličej, mnohonásobná predikční vodítka pro jeden a tentýž 

znak často s neznámou spolehlivostí a absence standardizace, s sebou nevyhnutelně 

přináší značnou inter-observační chybu. To, že různí praktici vytvoří na základě jedné a téže 

lebky více či méně podobné/odlišné obličeje, je v antropologických kruzích natolik známá 

skutečnost, že je tato inter-observační chyba již přijímána jako nedílná součást metody.  

O kvantifikaci této chyby se pokusil málokdo. Většinou se v literatuře setkáme 

s grafickým vyobrazením několika verzí obličeje rekonstruovaného různými autory 

používajícími různé metody (Obr. 31–33; např. Stephan & Henneberg, 2001; Stephan & 

Henneberg, 2006; Haglund & Reay, 1991; Decker et al., 2013). Výjimku představuje 

experiment R. Helmera (Helmer et al., 1993) z roku 1984, ve kterém dva autoři 

srovnatelných technických a sochařských dovedností vytvořili dle stejného postupu 

nezávisle na sobě každý 12 rekonstrukcí podoby na základě shodného souboru lebek 

(Obr. 30). Hodnocení vzájemné podobnosti bylo provedeno na pětibodové škále (1 = velká 

podobnost, 2 = blízká podobnost, 3 = přibližná podobnost, 4 = malá podobnost, 5 = žádná 

podobnost). Vzájemné srovnání rekonstrukcí poskytlo následující výsledky: 50 % případů 

vykazovalo přibližnou podobnost, 33 % ukazovalo blízkou podobnost. Ve dvou případech 

(17 %) byla dosažena pouze malá podobnost. Nejfrekventovanější a největší diskrepance 

byly spatřovány v oblasti úst a očí, zatímco nos byl ve většině případů rekonstruován 

s přibližnou nebo blízkou podobností.  

 

 

Obr. 30. Dva příklady obličejů 
rekonstruovaných na základě jedné 
a téže lebky vytvořených dvěma 
různými autory (fotografie vlevo 
a vpravo) a fotografie skutečné 
podoby daného jedince (uprostřed). 
Převzato podle Helmer et al. (1993). 
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Obr. 31. Faciální aproximace na základě jedné a téže lebky vytvořené různými autory 
a vpravo fotografie cílového jedince. Převzato podle Stephan & Henneberg (2006). 

 

 
Obr. 32. Rekonstrukce podoby vytvořené různými autory podle jedné a téže lebky 
neidentifikovaného jedince. Převzato podle Haglung & Reay (1991). 

 

     

     
Obr. 33. Rekonstrukce podoby vytvořené různými autory podle jedné a téže lebky (vlevo nahoře) 
neidentifikovaného jedince, prezentované na 2nd International Conference on Reconstruction of Soft 
Facial Parts (RSFP), 17.–18. březen 2005, Remagen, Německo. Archiv autorky. 
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2.3 Cíle práce 

 

Cíle výzkumu disertační práce byly stanoveny následující: 

 

První část výzkumu 

Kritické zhodnocení rekonstrukčních principů  

- Otestovat spolehlivosti vybraných vodítek pro odhad polohy a velikosti částí 

obličeje. 

- Doporučit, která vodítka přednostně používat. 

 

Druhá část výzkumu 

Analýza vybraných kraniofaciálních vztahů pomocí geometrické morfometrie 

- Popsat variabilitu jednotlivých úseků profilu obličeje a lebky. 

- Kvantifikovat těsnost vztahu mezi tvarem lebky a tvarem obličeje, tj. určit, do jaké 

míry tvar kostěného podkladu určuje (predikuje) tvar měkkých tkání a jakým 

způsobem.  
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3 Vlastní práce a výsledky 

 

 

3.1 Materiál a metody 

 

3.1.1 Materiál 

 

Materiál pro tuto disertační práci tvoří soubor laterálních telerentgenových snímků 

87 zdravých dospělých jedinců. Soubor sestává z 52 mužů (21–43 let, průměrný věk: 30 let) 

a 35 žen (19–39 let, průměrný věk: 21 let). Věkové složení souboru je více méně homogenní 

s převahou jedinců mladší dospělosti, což umožnilo minimalizovat vliv projevů stárnutí 

na tvar a velikost obličejových znaků. Počty jedinců v jednotlivých částech výzkumu se 

nepatrně liší (viz konkrétní publikace) v závislosti na kvalitě zobrazení právě hodnoceného 

znaku. 

Snímky byly pořízeny mezi roky 1977 a 1992 na Stomatologické klinice, Královské 

Vinohrady, v Praze, jako kontrolní vzorek pro výzkum pacientů s vrozenými vadami 

faciálního skeletu a nyní jsou součástí sbírek Katedry antropologie a genetiky člověka, 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jedinci ve zkoumaném vzorku nevykazují 

žádnou obličejovou disharmonii nebo reverzní okluzi, nikdy nepodstoupili ortodontický 

zákrok (Šmahel & Brejcha, 1983). 

Snímky byly pořízeny za standardizovaných podmínek (Šmahel & Brejcha, 1983): 

centrální okluze s hlavou fixovanou ve stabilní poloze pomocí cephalostatu, obrazovou 

ohniskovou vzdáleností 400 cm a předmětovou ohniskovou vzdáleností 30 cm, 

s konstantním zvětšením 8,1 %. Výhodou telerentgenografie je velmi malá distorze obrazu 

a ostré kontury zachycených struktur (Macková & Velemínská, 2007). Na snímcích je 

zachycena jak kontura lebky, tak kontura měkkých tkání obličeje. 

 
 
3.1.2 Metody 

 

Kontura měkkého a tvrdého profilu obličeje byla z rentgenových snímků manuálně 

překreslena na pauzovací papír tužkou 0,5 HB v na světelném panelu v zatemněné 

místnosti. Liniové kresby byly následně s měřítkem naskenovány v rozlišení 300 dpi a dále 

upraveny v grafickém editoru Adobe Photoshop CS2. Součástí úprav byla změna kontrastu, 

rotace obrazu (zarovnání dle frankfurtské horizontály) a ořez obrazu. Tento postup 
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odpovídal postupu v obdobných studiích (Stephan et al., 2003; Rynn & Wilkinson, 2006). 

Současně byly k měření vybraných hodnot využity i rentgenové snímky v digitalizované 

podobě, které byly upraveny shodným způsobem jako překreslené kontury. Měření bylo 

provedeno přímo v grafickém editoru pomocí příslušného nástroje. Získané lineární 

rozměry byly následně korigovány s ohledem na zvětšení (8,1 %) originálních rentgenových 

snímků. 

Povaha výše popsaného materiálu předurčila výběr testovaných predikčních 

pravidel. Na profilových snímcích jsou zachyceny následující znaky: poloha oční koule 

v anterio-posteriorním (AP) směru a superio-inferiorním (SI) směru, prominence nosu 

(poloha bodu pronasale), poloha štěrbiny ústní, poloha okrajů červené části rtů, výška rtů. 

Konkrétní predikční pravidla (metody), která byla předmětem testování spolehlivosti, jsou 

uvedena v souhrnném textu k jednotlivým publikacím (viz níže). 

Statistická analýza použitá k vyhodnocení spolehlivosti predikčních pravidel (Mala, 

2013; Zednikova Mala & Veleminska, 2016; Zednikova Mala & Veleminska, 2018) byla 

převzata z publikací Stephan et al. (2003), Rynn & Wilkinson (2006) a zahrnovala 

vyhodnocení rozložení dat, výpočet deskriptivních statistik, výpočet korelací a porovnání 

průměrů skutečných a predikovaných hodnot pomocí párového t-testu. Rozdíl mezi 

odhadovanou a skutečnou hodnotou konkrétního rozměru (průměrná diference, 

průměrná absolutní hodnota diference, standardní chyba odhadu) byl současně vyjádřen 

jako procento z průměru odpovídajícího skutečného rozměru. Dále byl vypočten podíl 

jedinců s nadhodnocenou nebo podhodnocenou hodnotou znaku, podíl jedinců s chybou 

predikce ≤ 5 % a s nulovou chybou predikce. 

K segmentaci a extrakci souřadnic landmarků pro analýzu profilové křivky obličeje 

a obličejového skeletu byl využit software Morphome3cs (verze 2.0). 

Statistická analýza použitá k vyhodnocení síly vzájemného vztahu mezi konturou 

měkkého a tvrdého profilu obličeje pomocí geometrické morfometrie (Zedníková Malá et 

al., 2018) byla převzata z publikací Halazonetis (2007), Rohlf & Corti (2000) a Klingenberg 

(2009) a zahrnovala analýzu hlavních komponent (Principal Component Analysis – PCA), 

mnohonásobnou lineární regresi, Partial Least Squares (PLS) analýzu a výpočet RV 

koeficientu. 

K výpočtům byly využity programy Statistica 7.0., MS Excel 2010, Morphomet3cs 

(2.0), Morpho J (1.05d), PAST (2.17b) a balík programů Thin-Plate Spline. 
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3.2 Výsledky a diskuze predikčních pravidel 

 

 

3.2.1 Prominence nosu 

 

Na testování spolehlivosti predikčních pravidel pro odhad polohy bodu pronasale 

jsme se zaměřili v publikaci Mala, P. Z. (2013). Pronasale position. An appraisal of two 

recently proposed methods for predicting nasal projection in facial reconstruction. 

Journal of Forensic Sciences, 58, 957–963 (Příloha A). 

Ačkoliv mají tvar a velikost nosu relativně malý význam při rozpoznávání obličeje 

zepředu (Haig, 1984; Haig, 1986), důležitou roli hrají v případě prezentace obličeje z profilu, 

poloprofilu nebo ve formě trojrozměrného modelu. Avšak i při prezentaci obličeje 

z frontálního pohledu jsou znaky přímo viditelné pouze z profilu (např. tvar profilu nosu, 

výška kořene nosu, prominence nosu či směr hrotu nosu) důležité pro správné zachycení 

morfologie nosu prostřednictvím stínování. 

Rekonstrukce profilu nosu je předmětem zájmu mnoha autorů. Do současné doby 

bylo publikováno celkem 12 metod (predikčních pravidel) pro odhad polohy hrotu nosu, (tj. 

polohy bodu pronasale16) u dospělých jedinců a zahrnují postupy navržené následujícími 

autory: Gerasimov (1955, cit. dle Ullrich & Stephan, 2011), Krogman & Işcan (1962, cit. 

dle Stephan et al., 2003), Macho (1986), George (1987), Lebedinskaya (1998)17, Stephan et 

al. (2003), Rynn et al. (2010), Lee et al. (2014), Utsuno et al. (2016), Tedeschi-Oliviera et al. 

(2016), Ridel et al. (2018), a Sarilita et al. (2018). 

Spolehlivost některých metod (Gerasimov 1955, cit. dle Ullrich & Stephan, 2011; 

Krogman & Işcan, 1962, cit. dle Stephan et al., 2003; George, 1987; Lebedinskaya, 1998) 

byla opakovaně testována již dříve ve třech studiích (Stephan et al., 2003; Rynn & 

Wilkinson, 2006; López et al., 2010). V publikaci Mala (2013) jsme se proto zaměřili na dvě, 

v době vzniku publikace nejaktuálnější, metody – dle Stephan et al. (2003) a dle Rynn et al. 

(2010). 

Metoda dle Stephan et al. (2003) je založena na korelacích mezi rozměry kostěného 

podkladu nosu a polohou bodu pronasale, které byly zjištěny na profilových rentgenových 

snímcích 59 dospělých jedinců. Regresní rovnice pro predikci prominence nosu 

v horizontálním směru (podél osy x) je specifická pro muže a pro ženy a vyžaduje dosazení 

                                                      
16 Nejvíce dopředu vyčnívající bod na kontuře profilu nosu při orientaci lebky dle frankfurtské horizontály.  
Antropometrické body použité v textu disertace jsou popsány v příloze práce. 
17 V publikacích (např. Stephan et al., 2003; Rynn & Wilkinson, 2006) často uváděna jako metoda autorů 
Prokopec & Ubelaker (2002). 
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hodnot tří rozměrů (a, b, c; Obr. 34). Regresní rovnice pro predikci prominence nosu ve 

vertikálním směru (podél osy y) je na pohlaví jedince nezávislá a vyžaduje dosazení hodnot 

dvou rozměrů (d, e; Obr. 34). Poloha bodu pronasale je dána vypočítanými souřadnicemi x 

a y orientovanými dle frankfurtské horizontály s počátkem v bodě nasion (Obr. 35). 

Spolehlivost metody uváděná samotným autorem (zjišťována na totožném vzorku) 

vyjádřená jako průměrná diference činí 0,1 mm (SD = 2,7 mm) pro x souřadnici a 0,1 mm 

(SD = 2,2 mm) pro y souřadnici. 

 

 

Obr. 34. Metoda predikce 
prominence nosu dle Stephan et al. 
(2003). Rozměry (mm) vstupující do 
regresních rovnic. (a) – úhel 
nosních kostí (nasion–rhinion) 
vzhledem k frankfurtské 
horizontále, (b) – vzdálenost špičky 
předního nosního trnu od okraje 
nosního otvoru při jeho bázi, (c) – 
vzdálenost bodu rhinion od nejvíce 
posteriorního  bodu na okraji 
nosního otvoru, měřeno kolmo 
k rovině nasion–prosthion, (d) – 
úhel předního nosního trnu 
vzhledem k frankfurtské 
horizontále, pozitivní nad 
horizontálou, negativní pod 
horizontálou, (e) – vzdálenost NX 
(dle metody George, 1987). 
Převzato podle Stephan et al. 
(2003). 

 

 

 Obr. 35.  Odhadované 
souřadnice x a y dle metody 
Stephana et al. (2003) 
paralelní nebo kolmé 
k frankfurtské horizontále. 
Převzato podle Stephan et al. 
(2003). 

 

 

Spolehlivost metody dle Stephan et al. (2003) byla také testována autory Rynn & 

Wilkinson (2006). Rynn & Wilkinson (2006) zjišťovali chybu predikce (průměrnou diferenci) 

pouze pro souřadnici x. Metoda dle Stephan et al. (2003) prominenci nosu podhodnocovala 

statisticky významně v průměru o 1,6 mm (SD = 4 mm), u žen byla průměrná diference  

‐1,1 mm (SD = 3,2 mm) a u mužů ‐2,2 mm (SD =4,9 mm).  

Metoda predikce polohy bodu pronasale a rozměrů zevního nosu autorů Rynn et al. 

(2010) byla vytvořena na základě studia vzájemných korelací mezi rozměry kostěného a 

zevního nosu u 139 jedinců (Obr. 36). Autoři se zaměřili na odhad celkem šesti rozměrů 

pomocí jednoduchých regresních rovnic. Anteriorní (ProAnt) a vertikální (ProVert) poloha 

bodu pronasale (odpovídá souřadnicím x a y) vzhledem k bodu nasion je predikována 

v systému souřadnic paralelních či kolmých k linii nasion–prosthion (NPP). Anteriorní 

polohu bodu pronasale (ProP) lze také rekonstruovat podél linie paralelní s frankfurtskou 
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horizontálou vzhledem k bodu subspinale. Poslední tři rovnice jsou navrženy k odhadu 

délky, výšky a hloubky zevního nosu podobně jako u metody dle Macho (1986), viz dále. 

 

 
Obr. 36. Měřené kraniální rozměry a rozměry odhadované pomocí regresních rovnic dle metody Rynn 
et al. (2010). (X) – nasion–akanthion, (Y) – rhinion–subspinale, (Z) – nasion–subspinale, (1) – anteriorní 
prominence bodu pronasale kolmo k ose nasion–prosthion (ProAnt), (2) – vertikální poloha bodu 
pronasale paralelně k ose nasion–prosthion (ProVert), (3) – anteriorní prominence bodu pronasale 
paralelně k frankfurtské horizontále (ProP), (4) – délka nosu, (5) – výška nosu, (6) – hloubka nosu. 
Převzato podle Rynn et al. (2010). 

 

 

Spolehlivost metody byla testována samotnými tvůrci metody na pěti jedincích, 

kteří nebyli součástí zkoumaného vzorku použitého k odvození regresních rovnic. Autoři 

hodnotí metodu jako spolehlivou, jelikož pouze 5 z 30 odhadovaných rozměrů překročilo 

chybu ±2 mm (Rynn et al., 2010). 

V předkládané studii Mala (2013) byla spolehlivost dvou výše popsaných metod 

hodnocena na základě velikosti průměrné diference a její směrodatné odchylky. Dospěli 

jsme k následujícím výsledkům. 

 

Anteriorní poloha bodu pronasale 

 

Výsledky ukázaly, že metoda dle Stephan et al. (2003) prominenci nosu v průměru 

podhodnocuje (ve skutečnosti je nos více prominující) o 2,1 mm (SD = 3,1 mm) u mužů a 

o 0,8 mm (SD = 2,1 mm) u žen, v obou případech statisticky významně. Velikost chyby 

v predikci u mužů nepřekročila 6,3 % skutečné průměrné hodnoty x, u žen 2,7 %. Odhad 

anteriorní polohy v rámci chyby ≤ 5 % skutečného průměrného rozměru byl učiněn u 38 % 

jedinců (31 % mužů a 46 % žen).  

Výsledky porovnání skutečných hodnot a hodnot predikovaných pomocí metody 

dle Rynn et al. (2010) ukázaly, že anteriorní prominence nosu v NPP (ProAnt) byla 

podhodnocena o 1,4 mm (SD = 2,5 mm) u mužů a o 1,3 mm (SD = 2,5 mm) u žen, v obou 

případech statisticky významně. Jelikož originální metoda nerozlišuje mezi pohlavími, byla 
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provedena analýza i na celém studovaném vzorku. Chyba predikce ProAnt pak činila  

‐1,3 mm (SD = 2,4 mm; statisticky významný rozdíl). Velikost průměrné chyby ProAnt 

nepřekročila 4,5 % skutečného rozměru. Odhad anteriorní polohy v rámci chyby ≤ 5 % 

skutečného průměrného rozměru byl učiněn u 45 % jedinců (40 % mužů a 46 % žen).  

Regresní rovnice pro odhad anteriorní prominence bodu pronasale od bodu 

subspinale podél frankfurtské horizontály (ProP) dle Rynn et al. (2010) vykazovala nejhorší 

výsledky v rámci testovaných rovnic. Průměrná diference pro celý vzorek ‐2,3 mm  

(SD = 2,7 mm) představovala 6,9 % skutečného rozměru. Odhad ProP v rámci chyby ≤ 5 % 

skutečného průměrného rozměru byl učiněn u 26 % jedinců (33 % mužů a 17 % žen). 

 

Vertikální poloha bodu pronasale 

 

Vertikální umístění bodu pronasale dané hodnotou y bylo metodou dle Stephan et 

al. (2003) v průměru nadhodnoceno (ve skutečnosti bod leží výše) o 1,4 mm (SD = 3 mm) 

u mužů a 0,7 mm (SD = 2,3 mm) u žen, statisticky významně pouze u mužů. Velikost 

průměrné chyby v predikci u mužů nepřekročila 3,1 % skutečné průměrné hodnoty y, u žen 

1,7 %. Odhad vertikální polohy v rámci chyby ≤ 5 % byl učiněn u 52 % jedinců (46 % mužů a 

60 % žen). Jelikož se při odhadu vertikální polohy bodu pronasale dle originální metody 

Stephan et al. (2003) nerozlišuje mezi pohlavími, byla povedena analýza i na celém 

studovaném vzorku. Chyba predikce pak činila 1,1 mm (SD = 2,7 mm; statisticky významný 

rozdíl). 

Odhad vertikální polohy bodu pronasale v NPP (ProVert) dle metody Rynn et al. 

(2010) odpovídal jeho skutečné poloze. Průměrná diference u mužů činila 0,3 mm (SD = 

2,3 mm) a u žen ‐0,4 mm (SD = 1,9 mm), v obou případech se lišila statisticky nevýznamně. 

Originální metoda nerozlišuje mezi pohlavími, tudíž byla povedena analýza i na celém 

studovaném vzorku. Chyba predikce ProVert pak činila 0,04 mm (SD = 2,2 mm; statisticky 

nevýznamný rozdíl). Velikost průměrné chyby ProVert nepřekročila u obou pohlaví 1 % 

skutečného rozměru. Odhad vertikální polohy v rámci chyby ≤ 5 % skutečného průměrného 

rozměru byl učiněn u 66 % jedinců (65 % mužů a 66 % žen). 

 

Rozměry zevního nosu 

 

Autoři Rynn et al. (2010) navrhli regresní rovnice i pro predikci výšky, délky 

a hloubky zevního nosu. Z regresních rovnic pro odhad rozměrů zevního nosu nejlépe 

fungovala rovnice pro výšku nosu. Porovnávané průměry nebyly u obou pohlaví statisticky 

významně rozdílné a průměrná diference nepřekročila 1,3 % skutečného rozměru. Naopak 
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nejméně spolehlivá predikce se týkala hloubky nosu. Průměrná diference u mužů činila 

1,4 mm (SD = 2,3 mm) a 1,1 mm (SD = 1,7 mm) u žen, což představuje 6 %, resp. 7 %, 

skutečné průměrné hloubky nosu. Délka nosu byla o obou pohlaví podhodnocena o 1,8 mm 

(SD = 3 mm), což představuje přibližně 4 % skutečné průměrné délky nosu. Výsledky všech 

tří regresních rovnic byly lepší ve srovnání s výsledky metody dle Macho (1986) hodnocené 

ve studii Rynn & Wilkinson (2006). 

 

Nově byla spolehlivost metody dle Rynn et al. (2010) testována na vzorku 

86 subadultních jedinců (obyvatelé Skotska) a vzorku 335 adultních jedinců z Indonésie 

(Sarilita et al., 2018).  

V případě subadultní populace metoda vykazovala velmi dobrou spolehlivost. 

Statisticky významný rozdíl mezi predikovanou a skutečnou hodnotou byl zjištěn pouze 

u vertikální polohy bodu pronasale v NPP a výšky a hloubky nosu. S výjimkou hloubky nosu 

(průměrná diference byla rovna ‐2,4 mm, SD = 1,8 mm, 14,1 % skutečného rozměru) 

hodnoty průměrné diference u všech predikovaných rozměrů nepřesáhly 0,7 mm (1,5 % 

skutečného rozměru). Odhad anteriorní polohy v rámci chyby ≤ 5 % skutečného 

průměrného rozměru byl učiněn u 41 % jedinců, v případě vertikální polohy pak u 62 % 

jedinců (Sarilita et al., 2018). Tyto výsledky jsou srovnatelné s našimi výsledky (Mala, 2013).  

V případě vzorku z Indonésie spolehlivost metody klesla. U všech porovnávaných 

rozměrů byl zjištěn statisticky významný rozdíl, průměrná chyba se pohybovala v rozmezí 

1–5,5 mm (2,9–17 % skutečného rozměru), což vedlo k odvození nových regresních rovnic 

při zachování stejných vstupních proměnných (rozměrů X, Y, Z). Odvozené regresní rovnice 

vedly ke snížení chyby v predikci a zvýšení spolehlivosti metody, nebyly však zatím ověřeny 

na jiném vzorku. 

 

Hodnocení a doporučení na základě vlastních výsledků a publikovaných studií: 

Obě námi testované metody (Stephan et al., 2003; Rynn et al., 2010) pracovaly lépe 

v případě žen (s výjimkou rozměru ProAnt) a odhad vertikální polohy bodu pronasale byl 

spolehlivější než odhad anteriorní prominence nosu. 

 Ve srovnání s metodou dle Stephan et al. (2003), vykazuje metoda dle Rynn et al. 

(2010) menší průměrnou chybu v predikci vertikální polohy bodu pronasale u obou pohlaví 

a v predikci anteriorní polohy u mužů. Při zohlednění počtu jedinců, u nichž byly 

požadované hodnoty odhadnuty s chybou ≤ 5 %, se metoda dle Rynn et al. (2010) však 

ukázala jako spolehlivější ve všech proměnných. Měla by být používána přednostně. 
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Metoda dle Rynn et al. (2010) se jeví jako dostatečně spolehlivá jak pro dospělou, 

tak subadultní populaci evropského původu. Studie autorů Sarilita et al. (2018) však 

prokázala její populační specifitu. 

 

V následucími textu shrnujeme poznatky k dalším metodám predikce prominence 

nosu, které vychází z rešerše litartury. Ačkoliv se nejedná o výsledky vlastního výzkumu, 

považujeme za důležité poskytnout kompletní údaje k daným metodám. V následujícm 

přehledu je každá z metod krátce popsána a dále je uvedena a diskutována její spolehlivost. 

Takový ucelený přehled v odborné literatuře zatím chybí a zájemcům o metody faciální 

rekonstrukce tak poskytujeme relevantní informaci na jednom místě. 

 

Metoda dle Gerasimov (1995, cit. dle Ullrich & Stephan, 2011) 

Tzv. „metoda dvou tečen“18, jak je v literatuře (Stephan et al., 2003; Wilkinson, 

2004; Rynn & Wilkinson, 2006; Rynn et al., 2010) nazýván postup pro odhad polohy hrotu 

nosu popsaný M. M. Gerasimovem (1955, cit. dle Ullrich & Stephan, 2011) spočívá 

v narýsování dvou linií: jedna je prodloužením směru distální třetiny nosních kostí a druhá 

prodloužením celkového směru dna nosního otvoru laterálně přiléhajícího k přednímu 

nosnímu trnu a kosti radličné. V jejich průsečíku se nachází hrot nosu.  

Spolehlivost této metody byla předmětem studií Stephan et al. (2003), Rynn & 

Wilkinson (2006) a López et al. (2010). 

Stephan et al. (2003) vyhodnotili tuto metodu jako nejhůře fungující ze čtyř 

porovnávaných metod. Dle jejich výsledků „metoda dvou tečen“ nadhodnocuje prominenci 

nosu o 5,3 mm (SD = 9 mm; přímá vzdálenost odhadovaného a skutečného bodu 

pronasale) a její použití nedoporučují. Definice jimi testované metody však vychází 

z překladu publikace Gerasimov (1968 a 1971), ve kterém je druhá tečna popisována jako 

přímka prodlužující směr špičky předního nosního trnu, a nikoliv dna nosního otvoru. 

Na chybu v definici metody, a tedy i irelevantnost svých výsledků Stephan upozorňuje 

v publikaci Ullrich & Stephan (2011)19.  

Rynn & Wilkinson (2006) rovněž testovali spolehlivost „metody dvou tečen“, 

přičemž také vycházeli z definice druhé tečny jako linie následující směr špičky předního 

nosního trnu. Vzhledem ke tvrzení Gerasimova (1955, cit. dle Rynn et al., 2010), že 

chrupavčitá část nosu je přirozeným pokračováním nosních kostí a vzhledem k poznatku, 

že směr tohoto pokračování udávají většinou jen 1–2 mm distální části nosních kostí 

                                                      
18 Z angl. překladu „two-tangent method“. 
19 Herbert Ullrich byl přímým žákem Gerasimova, absolvoval pod jeho vedením celkem 5 několikatýdenních 
školení mezi lety 1959 a 1969. 
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(a nikoliv v jejich celá distální třetina), definici první tečny upravili jako linii prodlužující 

pouze směr nejvíce distální části nosních kostí. Dle jejich výsledků pak metoda prominenci 

nosu podhodnocovala o 0,9 mm podél osy x a o 3,6 mm podél osy y (SD = 1,9 mm resp. 

1,7 mm; systém souřadnic byl orientován dle frankfurtské horizontály a kolmo na ni). Navíc 

autoři diskutují skutečnou polohu hrotu nosu tak, jak ji pravděpodobně vnímal i Gerasimov, 

tj. hrot nosu nemusí nutně odpovídat bodu pronasale, ale může se nacházet o několik 

milimetrů jinde, zejména u dolů zahnutých nosů (Obr. 37). Pokud autoři hodnotili polohu 

hrotu nosu nikoliv vzhledem k frankfurtské horizontále ale podél linie vycházející 

z předního nosního trnu (druhá tečna), pak se průsečík dvou tangent ve všech případech 

nacházel na kontuře skutečného profilu nosu v oblasti „laicky definovaného“ hrotu nosu 

(Obr. 37). Průměrný rozdíl rekonstruované a skutečné polohy hrotu nosu pak činil 0,2 mm. 

S touto modifikací metoda dosáhla nejvyšší spolehlivosti mezi porovnávanými metodami 

a autoři doporučují její použití. V následující studii (Rynn et al., 2010) „metodu dvou tečen“ 

popisují jako nedílnou součást celého postupu pro spolehlivou rekonstrukci profilu nosu 

pomocí regresních rovnic (Obr. 38). Ačkoliv Ullrich & Stephan (2011) připouští, že se ani 

samotný Gerasimov přesně nedržel svého postupu, a místo distální třetiny nosních kostí 

využíval ke stanovení směru tečny k nosním kostem právě pouze jejich úplný volný konec, 

tak výsledky studie Rynn & Wilkinson (2003) považují rovněž za neadekvátní test 

spolehlivosti metody právě z důvodu chybné definice linie prodlužující směr předního 

nosního trnu.  

 

  
Obr. 37. Rozdíl mezi průsečíkem dvou 
tečen narýsovaných za slepých podmínek 
(bez znázornění kontury měkkého profilu 
nosu) a bodem pronasale. Převzato 
podle Rynn & Wilkinson (2006). 

Obr. 38. Ilustrace predikované polohy bodu 
pronasale dle Rynn et al. (2010) za 
současného využití „metody dvou tečen“ 
(Rynn & Wilkinson, 2006) pro odhad polohy 
hrotu nosu. Převzato podle Rynn et al. 
(2010). 

 

V roce 2010 publikovali López et al. (2010) další test spolehlivosti „metody dvou 

tečen“ definovaných shodně se studií Stephan et al. (2003). Podle jejich výsledků metoda 

vykazovala druhou nejvyšší spolehlivost mezi porovnávanými metodami, avšak zjištěné 
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hodnoty průměrné diference jsou poměrně vysoké. Průměrný rozdíl podél osy x činil 

7,5 mm (SD = 9,2) a -4,7 mm podél osy y (SD = 4,1 mm).  

V návaznosti na studii Ullrich & Stephan (2011) autoři Maltais Lapointe et al. (2016) 

porovnávali jak původní Gerasimovu metodu, tak všechny ostatní kombinace tangent 

(2 varianty pro každou z nich, tedy celkem 4 modifikace Gerasimovy metody, Obr. 39).  

 

 
Obr. 39. Různé modifikace Gerasimovy metody. T1–T4 představují různé varianty 
v umístění a orientaci pomocných linií – tangent. Převzato podle Maltais Lapointe 
et al. (2016). 

 

Největší chyba byla vnášena tečnou k distální třetině nosních kostí a linií předního 

nosního trnu. Nejspolehlivější byly naopak tečna k posledním 1–2 mm délky nosních kostí 

a tečna ke dnu nosního otvoru a podle autorů by měly být používány přednostně. Nicméně 

výsledky kombinace tečny k posledním 1–2 mm distální části nosních kostí a linie předního 

nosního trnu (Rynn & Wilkinson, 2006) se statisticky významně nelišily od kombinace tečny 

k posledním 1–2 mm distální části nosních kostí a tečny ke dnu nosního otvoru (modifikace 

navržená autory Ullrich & Stephan, 2011). Celkově však všechny analyzované varianty 

„metody dvou tečen“ polohu hrotu nosu nadhodnocovaly a přímá vzdálenost odhadované 

polohy od polohy skutečné přesahovala 5 mm, tedy žádná z kombinací není spolehlivá 

(Maltais Lapointe et al., 2016). 

Ve světle výsledků studie Maltais Lapointe et al. (2016) lze interpretovat rozdíly 

ve spolehlivosti „metody dvou tečen“ zjištěné autory Stephan et al. (2003) a López et al. 

(2010) používající definici distální třetiny nosních kostí (nízká spolehlivost metody) a autory 

Rynn & Wilkinson (2006) používající definici poslední 1–2 mm distální části nosních kostí 

(vysoká spolehlivost metody). Rozdíly ve výsledcích shodné kombinace tangent mezi autory 

Maltais Lapointe et al. (2016) a Rynn & Wilkinson (2006) by mohly být způsobeny například 

lehce odlišným způsobem orientace pomocných linií. Ačkoliv oba týmy uvádí vysokou 

spolehlivost (intra-observační chybu) při opakovaném umísťování tangent, zároveň 

připouští subjektivitu při jejich umisťování (Stephan et al., 2003; Rynn et al., 2010; Maltais 
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Lapointe et al., 2016). Malý rozdíl v úhlu tečny totiž může vyústit ve značné odchýlení 

koncové části linie od skutečného hrotu nosu i o několik milimetrů (Maltais Lapointe et al., 

2016). 

Podle autorů Rynn et al. (2010) „metoda dvou tečen“ není vhodná k predikci bodu 

pronasale, ale je vysoce spolehlivá v predikci bodu na povrchu hrotu nosu.  

 

Hodnocení a doporučení na základě publikovaných studií: 

  „Metoda dvou tečen“ by měla být používána pouze jako doplňková metoda určená 

k odhadu polohy hrotu nosu, nikoliv prominence nosu (bod pronasale) a to v kombinaci 

tečny k posledním 1–2 mm distální části nosních kostí a tečny ke dnu nosního otvoru. 

Využití najde především u lebek s poškozeným či chybějícím předním nosním trnem. 

 

 Metoda dle Krogman & Işcan (1962, cit. dle Rynn et al., 2010) 

Metoda připisovaná W. M. Krogmanovi (Taylor, 2001; Krogman & Işcan, 1962, cit. 

dle Rynn et al., 2010), je rozšířená zejména ve Spojených Státech Amerických (Taylor, 2001) 

a spočívá ve vynásobení délky předního nosního trnu (měřeno od místa dotyku kosti 

radličné a horní čelisti k bodu akanthion) třemi a poté přidání získané hodnoty k průměrné 

hodnotě tloušťky měkké tkáně v bodě subnasale (Rynn et al., 2010) nebo midphiltrum 

(Stephan et al., 2003; Taylor, 2001) podél osy předního nosního trnu (Taylor, 2001; Rynn & 

Wilkinson, 2006; Obr. 40 a 41). Metoda je také nazývána jako „trojnásobek ANS“ (ANS – 

angl. „anterior nasal spine“, Rynn & Wilkinson, 2006; Rynn et al., 2010). 

 

  
Obr. 40. Znázornění metody „trojnásobku 
předního nosního trnu“ při praktickém 
použití. Převzato podle Taylor (2001). 

Obr. 41. Schematické znázornění 
metody „trojnásobku předního 
nosního trnu“. Převzato 
podle Rynn & Wilkinson (2006). 

 

Testováním spolehlivosti této metody odhadu prominence nosu se zabývaly studie 

autorů Stephan et al. (2003), Rynn & Wilkinson (2006), Rynn et al. (2010) a López et al. 

(2010). 
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Stephan et al. (2003) pro hodnocení výsledků odhadu prominence nosu metodou 

dle Krogmana (Krogman & Işcan, 1962, cit. dle Rynn et al., 2010) použili tloušťku měkké 

tkáně v bodě midphiltum dle Rhine & Moore (1984, cit. dle Taylor, 2001) tak, jak postup 

prezentuje Taylor (2001). Vzhledem k obtížné lokalizaci bodu dotyku kosti radličné a horní 

čelisti na většině zkoumaných laterálních rentgenových snímcích testovali také variantu, 

ve které délku předního nosního trnu reprezentuje vzdálenost báze laterálního okraje 

nosního otvoru k bodu akanthion. Obě varianty Krogmanovy metody byly vyhodnoceny 

jako druhé nejhorší ze čtyř porovnávaných metod. Průměrná diference od skutečné 

prominence nosu činila pro modifikaci metody -3 mm (SD = 7,3 mm) podél osy x (kartézská 

soustava souřadnic dle frankfurtské horizontály) a -5 mm (SD = 6,2 mm) pro originální 

metodu. Stephan et al. (2003) tuto metodu nedoporučují. Získané výsledky však mohou být 

ovlivněny jak chybou při určování polohy bodu vomero-maxilárního spojení, a tedy chybně 

změřenou délkou předního nosního trnu, čímž se chyba následně trojnásobí, tak použitím 

tloušťky měkké tkáně v bodě midphiltrum, který není v přímém vztahu k nosu (Stephan et 

al., 2003). 

Obě varianty metody „trojnásobku ANS“ testovali také Rynn & Wilkinson (2006). 

Průměrná diference činila -9,2 mm (SD = 9 mm) pro modifikaci metody a -10 mm 

(SD = 8,4 mm) pro originální variantu metody a reprezentovala nejhorší výsledky mezi 

porovnávanými metodami. Autoři současně nezjistili žádnou korelaci mezi délkou předního 

nosního trnu a hloubkou chrupavčité části nosu. V další studii (Rynn et al., 2010) provedli 

nový test na jiném souboru lebek (n = 42). Nové výsledky potvrdily závěry předchozí studie. 

 Rovněž López et al. (2010) shledali tuto metodu jako málo spolehlivou. Průměrná 

diference činila 8,6 mm (SD = 5,4 mm) podél osy x a -5,2 mm (SD = 3,4 mm) podél osy y. 

 

Hodnocení a doporučení na základě publikovaných studií: 

 „Metoda trojnásobku ANS“ není doporučena k dalším použití z důvodu 

konzistentně nízké spolehlivosti napříč všemi publikovanými studiemi. 

 

Metoda dle Macho (1986) 

Metoda dle Macho (1986) vychází ze zjištěných korelací mezi osmi vybranými 

rozměry nosního otvoru (Obr. 42) a rozměry zevního nosu změřenými na laterálních 

rentgenových snímcích 353 jedinců. Rozměry byly měřeny podél roviny nasion–sella 

a kolmo na ni. Dosazením do systému regresních rovnic jsou získány hodnoty pro výšku 

nosu (nasion na obličeji–subnasale), délku nosu (nasion na obličeji–pronasale) a hloubku 

nosu (pronasale–subnasale), které tvoří trojúhelník reprezentující zevní nos. Tento 
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trojúhelník je pak nutno správně umístit s ohledem na tloušťku měkké tkáně v bodech 

nasion a subspinale.  

 

 

 

Obr. 42. Znázornění kraniálních rozměrů pro 
odhad rozměrů zevního nosu dle Macho 
(1986). (2) – výška apertura piriformis 
(vzdálenost rhinion–akanthion), (3) – výška 
kostěného nosu (vzdálenost nasion–
akanthion), (4) – vzdálenost nejvíce 
prominujícího bodu nosních kostí (P) od 
referenční roviny nasion–akanthion), 
(5) – projektivní vzdálenost bodu P od bodu 
nasion, (6) – vzdálenost bodu rhinion od 
referenční roviny nasion–akanthion, 
(7) – projektivní vzdálenost bodu rhinion od 
bodu nasion, (8) – délka nosních kostí, 
(9) – úhel mezi rovinou nasion–akanthion 
a akanthion–rhinion. Převzato podle Macho 
(1986). 

  

 

Test spolehlivosti metody dle Macho (1986) provedli autoři Rynn & Wilkinson 

(2006). Pouze v případě délky nosu u žen se průměrná diference mezi skutečnou 

a odhadovanou hodnotou rozměru statisticky významně nelišila od nuly. Ostatní 

predikované rozměry byly použitím metody nadhodnoceny. Průměrná diference pro výšku 

nosu činila 2,8 mm (SD = 2,8 mm), pro hloubku nosu 1,2 mm (SD = 2,6 mm) a délku nosu 

u mužů 2,3 mm (SD = 3,1 mm).  

 

Hodnocení a doporučení na základě publikovaných studií: 

I přes relativně dobrou spolehlivost (Rynn & Wilkinson, 2006) se metoda jeví jako 

nepraktická kvůli množství potřebných rozměrů, nutnosti použít rentgenový snímek lebky 

k zajištění správné orientace vstupních rozměrů (dle roviny nasion–sella) a „hledání“ 

správného umístění pro trojúhelník reprezentující zevní nos. Jelikož existují jiné praktičtější 

metody s vyšší spolehlivostí, je vhodnější volit metody tyto. Metoda dle Macho (1986) by 

následně po odhadu polohy bodu pronasale jinými metodami mohla být využita k odhadu 

polohy bodu subnasale jehož umístění bývá při rekonstrukci podoby rovněž problematické. 
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Metoda dle George (1987) 

Metoda R. M. George (1987) pro odhad prominence nosu vychází ze základů 

estetické plastické chirurgie a je založena na zkoumání 54 laterálních rentgenových snímků. 

Nejprve je narýsována přímka spojující nasion (N) a bod A. Následně je narýsována linie 

rovnoběžná s frankfurtskou horizontálou procházející bodem AA, tj. polovinou vzdálenosti 

akantion–bod A. Průsečík těchto dvou linií je označen X. Prominence nosu (XY) pak 

odpovídá 60,5 % vzdálenosti nasion–X u mužů a 56 % u žen (Obr. 43). 

 

 
Obr. 43. Schéma metody odhadu prominence nosu dle 
George (1987). Převzato podle George (1987). 

 

 

Testováním spolehlivosti této metody odhadu prominence nosu (podél osy x) se 

zabývaly studie autorů Stephan et al. (2003), Rynn & Wilkinson (2006) a López et al. (2010). 

V komparativní studii Stephana et al. (2003) metoda dle George (1987) vykazovala 

nejlepší výsledky z porovnávaných metod. Průměrná diference mezi odhadovanou 

a skutečnou polohou bodu pronasale činila -2,2 mm (SD = 3 mm). 

Srovnatelných výsledků dosáhla metoda i ve studii Rynn & Wilkinson (2006). 

Průměrná diference činila 1,2 mm (SD = 3,1 mm). 

Rovněž ve studii López et al. (2010) metoda dle George (1987) poskytovala nejlepší 

výsledky z porovnávaných metod, ačkoliv zjištěná chyba predikce byla oproti předchozím 

výzkumům dvojnásobná (průměrná diference činila 4,9 mm, SD = 2,6 mm). 

George (1987) kromě způsobu odhadu prominence nosu popisuje i následný postup 

pro rekonstrukci celé kontury profilu nosu, resp. hrotu nosu, který zahrnuje konstrukci 

průměrného naso-labiálního úhlu (22°). Použitím této metody tedy vždy získáme nahoru 

směřující hrot nosu bez ohledu na morfologii nosního dna a předního nosního trnu. 

Řešením by mohla být modifikace metody a její kombinace s metodou dle Gerasimova 
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(1955, cit dle Ullrich & Stephan, 2011), tj. využití tangenty ke dnu nosního otvoru. Tato 

varianta však nebyla zatím nikým navržena a testována. 

 

Hodnocení a doporučení na základě publikovaných studií: 

Metoda dle George (1987) je vhodná k použití zejména v případech poškozeného 

předního nosního trnu a chybějících či ulomených nosních kostí, a to pouze pro predikci 

prominence nosu v horizontálním směru, nikoliv k odhadu vertikální polohy bodu 

pronasale. 

 

Metoda dle Lebedinskaya (1998) a Balueva et al. (2009) 

Metoda dle Lebedinskaya (1998) a Balueva et al. (2009) je založena na premise 

či poznatku, že profil chrupavčité části hřbetu nosu zrcadlí laterální okraj nosního otvoru 

podél osy souměrnosti nasion–prosthion posunuté do bodu největšího zakřivení distální 

části nosních kostí (Balueva et al., 2009; Veselovskaya, 2004, osobní sdělení; Obr. 44).  

K přenesené kontuře laterálního okraje nosního otvoru se následně přidají 2 mm 

reprezentující kůži.  

 

 
Obr. 44. Znázornění metody dle Lebedinskaya 
(1998). Archiv autorky. 

 

 

Spolehlivost a platnost této metody zkoumali Stephan et al. (2003), Rynn & 

Wilkinson (2006), López et al. (2010), Rynn et al. (2010) a Zedníková Malá et al. (2018).  

Dle výsledků studie Stephana et al. (2003) metoda dle Lebedinskaya (1998) 

nadhodnocuje polohu bodu pronasale podél osy x v průměru o 1,8 mm (SD = 3,9 mm). 

Nejkratší přímá vzdálenost mezi odhadovaným a skutečným bodem pronasale bez ohledu 
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na souřadnicový systém byla 4,5 mm (SD = 2 mm) a je autory hodnocena jako poměrně 

spolehlivá.  

Rynn & Wilkinson (2006) zvolili pro testování metody jiný postup. Zrcadlený úsek 

kontury laterálního okraje nosního tvoru rozdělili do pěti úseků a porovnávali délku 

pomocných linií u predikovaného profilu a skutečného profilu nosu. V délce většiny úseků 

nezjistili statisticky významný rozdíl včetně posledního úseku procházejícího hrotem nosu. 

Průměrná diference mezi predikovaným a skutečným hrotem nosu činila 1,1 mm 

(SD = 3,9 mm). Zároveň však nezjistili žádnou pozitivní korelaci mezi skutečnými 

a predikovanými rozměry, u žen v některých porovnávaných úsecích zjistili naopak korelaci 

negativní a podobnost porovnávaných průměrů byla tedy náhodná a přímý vztah mezi 

tvarem laterálního okraje apertury piriformis a tvarem profilu nosu nebyl potvrzen (Rynn & 

Wilkinson, 2006). Metodu dle Lebedinskaya (1998) autoři označili za nespolehlivou. 

Průměrná diference v poloze predikovaného a skutečného bodu pronasale ve studii 

López et al. (2010) činila 5,6 mm (SD = 3,6 mm) podél osy x (v horizontálním směru) 

a 1,7 mm (SD = 3,3 mm) podél osy y (ve vertikálním směru).  

Výsledky autorů López et al. (2010) se u všech jimi testovaných metod (tj. dle 

Gerasimov, 1955; Krogman & Işcan, 1962; George, 1987; Lebedinskaya, 1998) výrazně liší 

od výsledků autorů Stephan et al. (2003) a Rynn & Wilkinson (2006). To může být 

zapříčiněno odlišným výzkumným vzorkem, což by poukazovalo na populační specifičnost 

testovaných metod. 

Nutno zmínit, že výsledky výše uvedených komparativních studií mohou být 

ovlivněny ne zcela správnou aplikací metody. Dle Lebedinskaya (1998), Balueva et al. (2009) 

a Veselovskaya (2004, osobní sdělení) má být osa souměrnosti nasion–prosthion posunuta 

do bodu největšího zakřivení distální části nosních kostí, a nikoliv do bodu rhinion 

(na laterálním rentgenovém snímku distální konec nosních kostí), kam jej umisťují autoři 

všech výše uvedených studií (tj. Stephan et al., 2003; Rynn & Wilkinson, 2006; López et al., 

2010). Bod největšího zakřivení je totožný s bodem rhinion pouze u konkávního nebo 

rovného typu profilu nosních kostí. Podíl jedinců s jednotlivými typy nosních kostí 

v jednotlivých výzkumných vzorcích není znám, tedy ani velikost chyby vnesené 

do prezentovaných analýz. Navíc velikost chyby v umístění osy souměrnosti zdvojnásobí 

velikost chyby při odhadu profilu nosu. 

Vztah („zrcadlení“) mezi tvarem hrotu nosu z profilu (kulatý, špičatý typ) a tvarem 

profilu apertury piriformis (zaoblený, zalomený typ) hodnotili Rynn et al. (2010). Mezi 

porovnávanými kategoriemi byla u jedinců populace evropského původu zjištěna 

statisticky významná korelace. 72,4 % jedinců zkoumaného vzorku se zalomeným 

(úhlovitým) typem apertury piriformis mělo také špičatý hrot nosu, 76,2 % jedinců se 
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zaobleným okrajem nosního otvoru mělo také kulatý hrot nosu (Obr. 45). Podobný typ 

kovariance byl zjištěni ve studii Zedníková Malá et al. (2018), avšak nebyl statisticky 

významný a nalezené korelace byly obecně velmi nízké. 

 

 

 
Obr. 45. Příklady vzájemné korespondence mezi tvarem profilu nosního otvoru a tvarem profilu hrotu 
nosu dle Rynn et al. (2010). Převzato podle Rynn et al. (2010).  

 

 

Hodnocení a doporučení na základě publikovaných studií: 

Ačkoliv se metoda dle výsledků publikovaný komparativních studií jeví jako 

spolehlivá, její přednostní používání nedoporučujeme, právě kvůli zatím nejasně 

prokázanému vztahu mezi tvarem laterálního okraje nosního otvoru a tvarem profilu nosu. 

V hodnocení metody na základě publikovaných studií je nutno zohlednit také její 

pravděpodobně chybnou aplikaci (viz výše). Prezentované výsledky by tedy mohly být 

považovány za irelevantní nebo by bylo vhodnější je uvádět jako výsledky modifikované 

metody, přičemž tato modifikace by spočívala v lokalizaci osy souměrnosti vždy v bodě 

rhinion bez ohledu na tvar profilu nosních kostí. Nejednoznačné výsledky poukazují 

na potřebu výzkumů zaměřených na možnosti predikce tvaru profilu nosu. 

 

Metoda dle Lee et al. (2014) a metoda dle Ridel et al. (2018) 

Metoda dle Lee et al. (2014) a metoda dle Ridel et al. (2018) opět vychází 

ze vzájemných korelací mezi kraniálními rozměry a rozměry zevního nosu, respektive 

polohou vybraných landmarků (pronasale, subnasale, alare) vůči definovaným referenčním 

rovinám (transversální, koronální, sagitální) zjištěných na CBCT skenech 60 dospělých 

jedinců Korejské populace (Lee et al., 2014) nebo CBCT skenech 120 dospělých jedinců 

Jihoafrické republiky (60 bělochů a 60 černochů20, Ridel et al., 2018).  Obě metody využívají 

shodně definované vstupní rozměry, tj.  projektivní vzdálenosti – výška kostěného nosu 

(nasion–akanthion), délka nosních kostí, šířka apertury piriformis, projekce nosních kostí 

                                                      
20 Použity termíny z originální studie Ridel et al. (2018) „black and white South Africans“. 
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(rhinion–nasion) a úhel nosních kostí. Pomocí regresních rovnic je pak odhadována poloha 

bodů pronasale, subnasale, alare vůči referenčním rovinám. Aplikace obou metod (měření 

a nanesení vypočítaných vzdáleností) vyžaduje přesnou orientaci lebky dle frankfurtské 

horizontály.  

V případě metody dle Lee et al. (2014) je poloha bodu pronasale odhadována 

pomocí dvou regresních rovnic vzhledem k transversální a koronální rovině. Chyba predikce 

je autory popsána jako standardní chyba odhadu (SEE) jednotlivých regresních rovnic a je 

2,2 mm a 2,6 mm. Spolehlivost metody nebyla testována na jiném vzorku. Lze 

předpokládat populační specifitu metody.  

V případě metody dle Ridel et al. (2018) je poloha bodu pronasale odhadována 

pomocí čtyř regresních rovnic pro bělochy a dvou rovnic pro černochy. Spolehlivost metody 

byla autory testována pomocí cross-validace. Chyba predikce je autory popsána jako mean 

squared error (MSE) jednotlivých regresních rovnic a pohybuje se mezi 1,8 mm a 2,2 mm. 

Autoři považují své výsledky za předběžné a požadují další testování navržených regresních 

rovnic. 

 

Hodnocení a doporučení na základě publikovaných studií  

Zatím nebyly provedeny další studie s odpovídajícími ukazateli spolehlivosti, 

metody tedy nelze relevantně zhodnotit. 

 

Utsuno et al. (2016) 

Metoda predikce polohy bodu pronasale navržená autory Utsuno et al. (2016) byla 

vypracována na základě morfometrického hodnocení laterálních rentgenových snímků 

55 dospělých mužů Japonců. Ke geometrické konstrukci odhadované polohy bodu 

pronasale jsou nutné pouze dva rozměry (nasion–bod A a rhinion–akanthion), které je 

možné změřit přímo na lebce. Vertikální poloha bodu pronasale (vprn) je vypočítána jako 

podíl (0,77) vzdálenosti nasion–bod A, získaná hodnota je nanesena z bodu nasion podél 

linie nasion–bod A. Horizontální poloha bodu pronasale (hprn) je odhadnuta ze vzdálenosti 

rhinion–akanthion, které je rovna, a následně je tato vzdálenost nanesena kolmo 

ke spojnici nasion–gnathion (Obr. 46). 
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Obr. 46. Konstrukce odhadované 
polohy bodu pronasale dle metody 
Utsuno et al. (2016). Popis postupu 
je uveden v textu. Převzato 
podle Utsuno et al. (2016). 

 

Spolehlivost metody byla autory testována na 12 mužích, kteří nebyli součástí 

vzorku pro odvození metody. Průměrná diference pro odhad vertikální polohy byla -0,7 mm 

(SD = 1,7 mm) a -0,9 mm (SD = 1,5 mm) pro odhad horizontální polohy. Přímá vzdálenost 

predikovaného a skutečného bodu pronasale se v průměru lišila o 2 mm (SD = 1 mm). 

 

Hodnocení a doporučení na základě publikovaných studií 

Zatím nebyly publikovány další studie s odpovídajícími ukazateli spolehlivosti, 

metodu tedy nelze relevantně zhodnotit. Dle hodnot uváděných autory metody se metoda 

jeví jako velmi spolehlivá a bylo by vhodné otestovat její robusticitu i pro jiné populace. 

 

Metoda dle Tedeschi-Oliviera et al. (2016) 

Autoři Tedeschi-Oliviera et al. (2016) představili velice jednoduchou metodu 

predikce polohy bodu pronasale. Na laterálních rentgenových snímcích celkem 

600 dospělých jedinců brazilské populace měřili úhel mezi body nasion–pronasale–

prosthion. Velikost úhlu se pohybovala mezi 80° a 100°, medián i průměr byl 90°. Pro odhad 

bodu pronasale je vedena linie z bodu rhinion, která je přirozeným pokračováním směru 

distální části nosního kostí. Pravý úhel je pak posouván podél této linie až kolmice protne 

bod prosthion.  

Chyba predikce (zjištěná na tomtéž vzorku) byla autory studie měřena jako přímá 

vzdálenost mezi skutečnou a odhadovanou polohou bodu pronasale. Průměrná chyba 

predikce u žen byla 1 mm (SD = 1,5 mm) a u mužů 0,2 mm (SD = 1,8 mm). Metoda nebyla 

testována na jiném vzorku. 
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Hodnocení a doporučení na základě publikovaných studií 

Zatím nebyly publikovány další studie s odpovídajícími ukazateli spolehlivosti, 

metodu tedy nelze relevantně zhodnotit.  

 

Shrnutí a doporučení k metodám predikce polohy bodu pronasale 

Jako nejvhodnější metoda určená k predikci polohy bodu pronasale se jeví metoda 

dle Rynn et al. (2010). Byla navržena na základě měření relativně početného a populačně 

smíšeného vzorku dospělých jedinců. Její spolehlivost vyjádřená jako velikost průměrné 

diference mezi odhadovanou a skutečnou polohou a její směrodatné odchylky dosahuje 

nejnižších hodnot, tedy se velmi přibližuje skutečnosti. Spolehlivost metody byla testována 

na nezávislém vzorku dospělých i nedospělých jedinců s dobrými výsledky. Metoda je velmi 

praktická, vstupními daty jsou přímé lineární vzdálenosti mezi jednoznačně definovaným 

a snadno dostupnými kraniometrickými body. Jsou měřitelné jak přímo na lebce, tak na její 

fotografii či rentgenovém snímku. Nevýhodou je nutnost zachování distálního konce 

nosních kostí a předního nosního trnu. V případě lebek s odlomenými nosními kostmi či 

předním nosním trnem je vhodnou alternativou k odhadu prominence (anteriorní poloha 

pronasale) nosu metoda dle George (1987) a pro odhad vertikální polohy bodu pronasale 

je možno využít tečnu ke dnu nosního otvoru (Gerasimov, 1955, cit. dle Ullrich & Stephan, 

2011). Ještě vyšší spolehlivost než metoda dle Rynn et al. (2010) uvádí autoři recentně 

navržených metod Utsuno et al. (2016) a Tedeschi-Oliviera et al. (2016), jejich metody však 

zatím nebyly testovány na jiném populačním vzorku. 

 

 

3.2.2 Poloha a výška rtů 

 

Na testování spolehlivosti predikčních pravidel pro odhad polohy rtů21 a jejich výšky 

jsme se zaměřili v publikaci Zednikova Mala, P., & Veleminska, J. (2016). Vertical lip 

position and thickness in facial reconstruction: A validation of commonly used methods 

for predicting the position and size of lips. Journal of Forensic Sciences, 61, 1046–1054 

(Příloha B). 

O vztazích mezi měkkými tkáněmi rtů a jejich dento-skeletálním podkladem je 

známo velmi málo (Stephan, 2003). Rty a jejich morfologie jsou oblastí obličeje, při jejíž 

rekonstrukci se mnohem více opíráme o uměleckou interpretaci (Wilkinson, 2010). 

Rekonstrukce jejich tvaru a přirozené vzájemné pozice rtů je jedním z nejtěžších úkolů 

                                                      
21 V tomto textu je termín „rty“ používán pro označení červené (slizniční) části rtů. 
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(Titlbachová, 1986). Dle poznatků literatury z oblasti ortodoncie a anatomie (Wilikinson, 

2010) je forma rtů ovlivněna typem zubní okluze, typem dentice a typem obličejového 

profilu (viz obr. 10). 

Rty jsou důležitou částí obličeje a jejich správná velikost a poloha ovlivňuje 

podobnost rekonstruovaného obličeje s cílovým jedincem a jeho rozpoznatelnost. 

Umístění rtů ovlivňuje proporce dolní poloviny obličeje (výšku kožní části horního a dolního 

rtu). Správné umístění rtů se jeví být důležitým faktorem pro rozpoznání obličeje, jelikož 

lidé jsou při vnímání obličeje zvláště citliví ke změně jejich vertikální polohy, zejména 

směrem nahoru (Haig, 1984; Brooks & Kemp, 2007). V současné době jsou známa predikční 

pravidla pro šířku rtů (viz tabulka 4), polohu štěrbiny ústní (Lebedinskaya, 1998; George, 

1987; Angel, 1987; Fedosyutkin & Nainys, 1993) polohu okrajů rtů (Lebedinskaya, 1998; 

George, 1987) a výšku rtů (Wilkinson et al., 2003). Aplikací těchto pravidel lze vymezit 

prostor před předními zuby, ve kterém jsou rty umístěny. Rekonstruovat přesný tvar okrajů 

červené části rtů a tvar štěrbiny ústní je však obtížné (Wilkinson, 2010), jak dokládají 

i výzkumy spolehlivosti metody rekonstrukce jako celku (Wilkinson et al., 2006; obr. 27, 

tabulka 2). 

 Metody pro predikci polohy a výšky rtů jsou založeny na regresní analýze rozměrů 

zubů, přímém měření zubů a výpočtu podílu z daného rozměru nebo jednoduché lokalizaci 

daného antropometrického bodu.  

Pro odhad polohy štěrbiny ústní (bod stomion) existuje několik predikčních pravidel 

(Obr. 47). Dle Angela (1978) štěrbina ústní leží v polovině výšky korunky horního mediálního 

řezáku. George (1987) umisťuje štěrbinu ústní u žen do úrovně 2/3 a u mužů 3/4 výšky 

korunky horního mediálního řezáku. Dle autorů Fedosyutkin & Nainys (1993) a Veselovkaya 

(2004, osobní sdělení) se štěrbina ústní nachází ve stejné úrovni jako horní hrana dolních 

mediálních řezáků. Lebedinskaya (1998) uvádí, že se štěrbina ústní promítá do úrovně dolní 

hrany horních mediálních řezáků.  

Pro predikci polohy okraje červené části rtů jsou publikována dvě pravidla (Obr. 48). 

Dle George (1987) okraj horního rtu odpovídá hranici 1/4 výšky korunky horního 

mediálního řezáku a okraj dolního rtu odpovídá hranici 3/4 výšky korunky dolního 

mediálního řezáku. Taylor (2001), Veselovskaya (2004, osobní sdělení), Lebedinskaya 

(1998), Fedosyutkin & Nainys (1993) a Gatliff (1984) naopak uvádí, že výška rtů odpovídá 

výšce zubních korunek horních a dolních zubů, tedy poloha okraje červené části rtů 

odpovídá rozhraní skloviny a cementu horních a dolních mediálních řezáků.  

Výška rtů je pak odvozena z polohy štěrbiny ústní a polohy okraje červené části rtů. 

Pouze Wilkinson et al. (2003) vytvořili regresní rovnice pro odhad výšky rtů na základě výšky 

korunek mediálních řezáků. 
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Obr. 47. Metody pro odhad polohy štěrbiny ústní (S). (a) – poloha relevantních antropometrických bodů, 
(b) – metoda dle Angel (1987), (c) – metoda dle George (1987) – predikční pravidlo pro ženy, (d) – 
metoda dle George (1987) – predikční pravidlo pro muže, (e) – metoda dle Fedosyutkin & Nainys (1993) 
a Veselovkaya (2004, osobní sdělení), (f) – metoda dle Lebedinskaya (1998). Převzato podle Zednikova 
Mala & Veleminska (2016). 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 48. Metody pro odhad polohy okraje červené části rtů 
(LS, LI). (a) – poloha relevantních antropometrických bodů, 
(b) – metoda dle George (1987), (c) – metoda dle Gatliff, 
(1984), Fedosyutkin & Nainys (1993), Lebedinskay (1998), 
Taylor (2001) nebo Veselovskaya (2004, osobní sdělení). 
Převzato podle Zednikova Mala & Veleminska (2016). 

 

 

 

Informace o spolehlivosti jednotlivých metod není v literatuře uvedena. Pouze 

Wilkinson et al. (2003) na základě porovnání deskriptivních statistik metrického hodnocení 

výšky zubů a výšky rtů různých studií uvádí, že lze předpokládat neplatnost metody 

dle Gatliff (1984), a že výška rtů tedy nemusí být shodná se vzdáleností mezi okrajem dásní 

horních a dolních zubů, tj. výškou korunek předních mediálních řezáků.  

První hodnocení spolehlivosti všech výše uvedených metod je prezentováno právě 

v publikaci Zednikova Mala & Velemiska (2016). Spolehlivost byla hodnocena na základě 

velikosti průměrné absolutní diference. Dospěli jsme k následujícím výsledkům.  
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Poloha štěrbiny ústní 

 

Metoda dle George (1987) polohu štěrbiny ústní v průměru mírně nadhodnocovala 

(ve skutečnosti ležela níže) o 0,6 mm (SD = 1,4 mm; statisticky významný rozdíl). Průměrná 

absolutní chyba odhadu metody činila 1,3 mm. Ve studovaném vzorku se poloha štěrbiny 

ústní nelišila mezi pohlavími. Aplikace „mužského“ predikčního pravidla na ženy vedlo 

ke znatelnému zvýšení spolehlivosti metody dle George (1987) u žen (dosažen statisticky 

nevýznamný rozdíl -0,2 mm, SD = 1,3 mm, průměrná absolutní chyba odhadu 1,0 mm). 

Metoda dle Fedosyutkin & Nainys (1993) a Veselovskaya (2004, osobní sdělení) 

pracovala s podobnou spolehlivostí jako metoda dle George (1987). Průměrná diference 

0,5 mm (SD = 1,9 mm) nebyla statisticky významná. Průměrná absolutní chyba odhadu 

metody činila 1,6 mm. 

Metoda dle Angel (1987) nadhodnocovala polohu štěrbiny ústní (u 99 % jedinců) 

v průměru o 3 mm (SD = 1,4 mm; statisticy významný rozdíl). Průměrná absolutní chyba 

odhadu byla rovněž 3 mm. Pouze jedna žena ze zkoumaného vzorku (1 %) měla štěrbinu 

ústní umístěnou výše než hranici 1/2 výšky korunky horních řezáků.  

Metoda dle Lebedinskaya (1998) naopak podhodnocovala (u 94 % jedinců) 

v průměru o 2,6 mm (SD = 1,5 mm; statisticky významně). Stejných hodnot nabývala 

i průměrná absolutní chyba (tj. 2,6 mm). Pouze jeden muž (1 %) měl štěrbinu ústní 

umístěnou níže než úroveň dolní hrany maxilárních řezáků.  

Vzhledem k poznatku autorů Brooks & Kemp (2007) chyba predikce dvou výše 

uvedených metod (Angel, 1987; Lebedinskaya, 1998) přesahuje hraniční hodnotu (2,3 mm), 

o kterou je posun v poloze rtů již vnímám jako odlišný od skutečnosti.  

 

Hodnocení a doporučení na základě vlastních výsledků: 

Metoda dle George (1987), popř. metoda dle Fedosyutkin & Nainys (1993) 

a Veselovskaya (2004, osobní sdělení), pracovala s nejvyšší spolehlivostí a měla by být 

k predikci polohy štěrbiny ústní používána přednostně. Další metody dle Angel (1987) 

a Lebedinskaya (1998) pracovaly s takovou chybou, která již může mít vliv 

na rozpoznatelnost rekonstruovaného obličeje. Jejich další používání proto 

nedoporučujeme. 
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Poloha okraje červené části horního rtu 

 

Poloha okraje červené části horního rtu byla z porovnávaných predikčních pravidel 

lépe odhadována metodou dle George (1987), hodnotíme-li výsledky testu spolehlivosti 

pro obě pohlaví dohromady. Tato metoda, která okraj horního rtu umísťuje do úrovně 

rozhraní první a druhé čtvrtiny výšky korunky, jeho skutečnou polohu statisticky 

nevýznamně podhodnocovala (oproti skutečnosti ležel okraj rtu níže). Průměrná diference 

činila  -0,5 mm (SD = 1,9 mm). Průměrná absolutní chyba odhadu byla 1,7 mm.  

Naopak, predikční pravidlo, dle kterého je hranice červeně horního rtu umisťována 

do úrovně rozhraní skloviny a cementu horních řezáků (Gatliff, 1984; Fedosyutkin & Nainys, 

1993; Lebedinskaya, 1998; Taylor, 2001; Veselovskaya, 2004, osobní sdělení), polohu okraje 

rtu nadhodnocovalo (oproti skutečnosti byl umístěn příliš vysoko) v průměru o 2,3 mm 

(SD = 1,9 mm) s průměrnou absolutní chybou odhadu 2,5 mm. U 83 % jedinců zkoumaného 

vzorku byl okraj červeně horního rtu umístěn níže než horní okraj korunky zubů.  

Při analýze výsledků pro obě pohlaví zvlášť byla však u žen velikost chyby obou 

metod srovnatelná (průměrná diference -1,5 mm resp. 1,3 mm; průměrná absolutní chyba 

odhadu 1,8 mm resp. 1,5 mm), u metody dle Lebedinskaya (1998) a dalších autorů22 byla 

dokonce nižší. Tyto výsledky odráží charakter zkoumaného vzorku, ve kterém měly ženy 

statisticky významně vyšší horní ret než muži. 

 

Hodnocení a doporučení na základě vlastních výsledků: 

Pro odhad polohy okraje červené části horního rtu se jako spolehlivější ukázala 

metoda dle George (1987), zejména u mužů. U žen (v 89 %) ležela hranice červeně rtu výše 

než v úrovni rozhraní první a druhé čtvrtiny výšky korunky předních maxilárních řezáků, 

avšak většinou (v 80 %) níže než úroveň horního okraje korunky zubů. 

 

Poloha okraje červené části dolního rtu 

 

Metoda dle George (1987) polohu okraje dolního rtu nadhodnocovala v průměru 

o 2 mm (SD = 2,8 mm; statisticky významný rozdíl), průměrná absolutní chyba odhadu 

činila 2,8 mm. Ve skutečnosti se okraj rtu nacházel u 69 % mužů a 80 % žen níže, než je 

úroveň rozhraní třetí a čtvrté čtvrtiny výšky korunky mandibulárních řezáků.  

Poloha okraje červně dolního rtu odhadovaná použitím metody dle Lebedinskaya 

(1998) a dalších se v průměru nelišila od skutečnosti. Průměrná diference -0,4 mm (SD = 

                                                      
22 Gatliff (1984), Fedosyutkin & Nainys (1993), Taylor (2001), Veselovskaya (2004, osobní sdělení). 
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2,8 mm) nebyla statisticky významná, avšak průměrná absolutní chyba odhadu byla 

poměrně vysoká, a to 2,3 mm.  

Výsledky se nezměnily ani při analýze provedené pro obě pohlaví zvlášť. 

 

Hodnocení a doporučení na základě vlastních výsledků: 

Pro odhad polohy okraje červené části dolního rtu se jako spolehlivější pro obě 

pohlaví ukázala metoda dle Gatliff (1984), Fedosyutkin & Nainys (1993), Lebedinskaya 

(1998), Taylor (2001), Veselovskaya (2004, osobní sdělení), tedy že okraj rtu odpovídá 

úrovni dolního okraje korunky mandibulárních mediálních řezáků. Toto predikční pravidlo 

proto doporučujeme používat přednostně. 

 

Výška červeně horního rtu 

 

Hodnoceno pro obě pohlaví dohromady, rozdíl mezi odhadovanou a skutečnou 

výškou červené části horního rtu byl u všech testovaných metod statisticky významný, 

všechny metody s výjimkou postupu dle George (1987) výšku rtu nadhodnocovaly.  

Metoda dle Wilkinson et al. (2003) výšku horního rtu odhadovala s průměrnou 

absolutní chybou odhadu 1,3 mm, která představovala 21 % průměrné výšky rtu.  

Metoda dle George (1987) pracovala s průměrnou absolutní chybou 1,7 mm (27 % 

skutečné výšky horního rtu).  

Výška horního rtu rekonstruovaná dle metody Veselovskaya (2004, osobní sdělení) 

či Fedosyutkin & Nainys (1993) byla odhadnuta s průměrnou absolutní chybou 2,3 mm 

(37 % skutečné výšky rtu).  

Nejhůře výšku horního rtu odhadovala metoda dle Lebedinskaya (1998) 

s průměrnou absolutní chybou téměř 5 mm, což představuje 78 % průměrné skutečné 

výšky horního rtu.  

Hodnoceno pro obě pohlaví zvlášť nejnižší průměrnou absolutní chybu odhadu 

u žen (0,9 mm, 13 % výšky rtu) vykazovala metoda dle Wilkinson et al. (2003), u mužů pak 

metoda dle George (1987) s chybou 1,1 mm (19 % výšky rtu). 

 

Hodnocení a doporučení na základě vlastních výsledků: 

U mužů se pro odhad výšky horního rtu jako nejspolehlivější ukázala metoda 

dle George (1987), u žen metoda dle Wilkinson et al. (2003). Pokud nebudeme rozlišovat 

mezi pohlavími, pak nejvyšší spolehlivost vykazovala regresní rovnice dle Wilkinson et al. 

(2003).  
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Výška červeně dolního rtu 

 

Hodnoceno pro obě pohlaví dohromady, rozdíl mezi odhadovanou a skutečnou 

výškou červené části dolního rtu byl kromě metody dle Wilkinson et al. (2003) u všech 

ostatních testovaných metod statisticky významný, dvě metody výšku rtu nadhodnocovaly 

(Wilkinson et al, 2003; Veselovskaya, 2004 osobní sdělení) a dvě podhodnocovaly (George, 

1987; Lebedinskaya, 1998).  

Regresní rovnice pro odhad výšky dolního rtu dle Wilkinson et al. (2003) pracovala 

s průměrnou absolutní chybou odhadu 1,8 mm, což představovalo 20 % skutečné 

průměrné výšky rtu.  

S použitím metody dle Veselovskaya (2004, osobní sdělení) či Fedosyutkin & Nainys 

(1993) bylo dosaženo průměrné absolutní chyby odhadu 2 mm (23 % výšky rtu).  

Metoda dle George (1987) pracovala s průměrnou absolutní chybou odhadu 

2,4 mm (27 % výšky rtu). 

Metoda dle Lebedinskaya (1998) odhadovala výšku dolního rtu s průměrnou 

absolutní chybou odhadu 2,9 mm (33 % výšky rtu). 

Hodnoceno pro obě pohlaví zvlášť nejnižší průměrnou absolutní chybu odhadu jak 

u mužů (1,8 mm, 21 % výšky rtu), tak u žen (1,7 mm, 18 % výšky rtu) vykazovala metoda dle 

Wilkinson et al. (2003).  

 

Hodnocení a doporučení na základě vlastních výsledků: 

S nejvyšší spolehlivostí pro odhad výšky červené části dolního rtu pracovala metoda 

dle Wilkinson et al. (2003). Používání jimi navržené regresní rovnice proto doporučujeme. 

 

 

Shrnutí a doporučení k metodám predikce polohy a výšky červeně rtů 

- Umístění štěrbiny ústní ve zkoumaném vzorku se nelišilo mezi pohlavími. 

- V 99 % případů byla štěrbina ústní umístěna nad kousací hranou horních řezáků. 

- Nejspolehlivější metoda pro odhad polohy štěrbiny ústní se ukázala metoda 

dle George (1987), pravidlo navržené pro muže, tj. poloha štěrbiny ústní odpovídá 

úrovni 3/4 výšky korunky horních mediálních řezáků. Toto pravidlo bylo vhodnější 

k predikci polohy štěrbiny ústní i u žen. 

- V případě post mortem chybějících horních řezáků pak může být pro odhad polohy 

štěrbiny ústní využito pravidlo dle Fedosyutkin & Nainys (1993) a Veselovskaya 

(2004, osobní sdělení), tj. poloha štěrbiny ústní odpovídá úrovni kousací hrany 

dolních mediálních řezáků. 
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- Nejspolehlivější odhad polohy okraje červené části horního rtu u mužů poskytovala 

metoda dle George (1987), tj. hranice horního rtu leží v úrovni rozhraní první 

a druhé čtvrtiny výšky korunky předních maxilárních řezáků. U žen hranice horního 

rtu ležela ještě výše, avšak ve většině případů (80 %) nepřekročila úroveň horního 

okraje korunky maxilárních řezáků. 

- Pro odhad polohy hranice červené části dolního rtu se ukázala jako nejspolehlivější 

metoda dle Veselovskaya (2004, osobní sdělení), Fedosyutkin & Nainys (1993), 

Lebedinskaya (1998), Gatliff (1984) nebo Taylor (2001), tj. ve většině případů 

odpovídala úrovni dolního okraje korunky mandibulárních řezáků, zejména u žen. 

U mužů byla umístěna trochu výše, většinou však ne více než je hranice dolní 

1/4 výšky korunky mandibulárního řezáku.  

- Výška horního rtu byla ve všech případech nižší než výška korunky horního 

mediálního řezáku. 

- Pro odhad výšky horního a dolního rtu u žen byly nejspolehlivější výsledky dosaženy 

s použitím regresních rovnic dle autorů Wilkinson et al. (2003). 

- Pro odhad výšky horního rtu u mužů byly nejspolehlivější výsledky dosaženy 

s použitím metody dle George (1987), tj. výška horního rtu odpovídá polovině výšky 

korunky horního mediálního řezáku (vzdálenost mezi hranicí 1/4 a 3/4 výšky 

korunky). Výška dolního rtu u mužů byla nejlépe odhadnuta použitím regresní 

rovnice dle Wilkinson et al. (2003) nebo jako vzdálenost mezi hranicí 3/4 výšky 

korunky horního mediálního řezáku (stomion dle George, 1987) a dolním okrajem 

korunky dolního mediálního řezáku (labrale inferius dle Lebedinskaya, 1998) 

měřeno na zubech při skusu. 

 

 

3.2.3 Poloha oční koule v očnici 

 

Hodnocení spolehlivosti tradičních i nově navržených predikčních pravidel 

pro odhad polohy oční koule v očnici v sagitální rovině (superio-inferiorní směr a anterio-

posteriorní směr) byla předmětem publikace Zednikova Mala, P., & Veleminska, J. (2018). 

Eyeball position in facial approximation: Accuracy of methods for predicting globe 

positioning in lateral view. Journal of Forensic Sciences, 63, 221–226 (Příloha C). 

Jedním z prvních kroků při vytváření rekonstrukce přibližné podoby podle lebky je 

umístění oční koule v očnici. Její správná poloha společně s morfologickými a strukturálními 

charakteristikami celého regionu očí hrají důležitou roli při rozpoznání obličeje. Lidé jsou 

při vnímání a rozpoznávání obličej velmi citliví na změnu v umístění očí v superio-
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inferiorním (SI) směru či medio-laterálním směru (Haig, 1984; Brooks & Kemp, 2007). 

Vystouplost oční koule z očnice (poloha v anterio-posteriorním směru, AP) vzhledem 

k okrajům očnice pak ovlivňuje morfologii očních víček a celkový dojem hluboko 

posazených nebo vypouklých očí.  

Predikční pravidla pro odhad polohy oční koule v očnici (Obr. 49 a 50) byla 

předmětem výzkumu několika autorů (Stephan, 2002a; Wilkinson & Mautner, 2003; 

Stephan & Davidson, 2008; Stephan et al., 2009; Guyomarc’h et al., 2012). Výsledky jejich 

studií naznačují neplatnost některých pravidel označovaných jako tradiční. Podle těchto 

tradičních pravidel je oční koule z frontálního pohledu umístěna ve středu orbity, tj. střed 

zornice nebo vrchol rohovky koresponduje se středem výšky a šířky očnice, a v anterio-

posteriorním (AP) směru se rohovka dotýká tečny středů horního a dolního okraje očnice 

(Gatliff, 1984; Fedosyutkin & Nainys, 1993; Lebedinskaya, 1998; Taylor, 2001).  

 

 

 
Obr. 49. Schéma metod pro predikci anterio-posteriorní polohy oční koule v očnici. (a) – 
metoda „tečny k rohovce“ (např. Lebedinskaya, 1998), (b) – metoda „tečny k duhovce“ (např. 
Wilkinson & Mautner, 2003), (c) – proporcionální metoda dle Guyomarc’h et al. (2012). 
Převzato podle Zednikova Mala & Veleminska (2018). 

 

 
Obr. 50. Schéma metod pro predikci polohy oční koule podél 
superio-inferiorní osy. (a) – metoda „centrální polohy“ 
(Gatliff, 1984, Fedosyutkin & Nainys, 1993, Lebedinskaya, 
1998, Taylor, 2001), (b) – regresní a proporcionální metoda 
dle Guyomarc’h et al. (2012). Převzato podle Zednikova Mala 
& Veleminska (2018). 
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Pravidlo „centrální polohy“ oční koule v očnici bylo na základě měření 13 mrtvol 

(Stephan & Davidson, 2008; Stephan et al., 2009) a analýzy CT skenů 375 živých jedinců 

(Guyomarc’h et al., 2012) vyhodnoceno jako nespolehlivé. Stephan a spoluautoři uvádí, že 

střed duhovky/zornice nekoresponduje se středem očnice, ale je posunut superiorně 

o 1,4 mm a laterálně o 2,3 mm. Guyomarc’h et al. (2012) měřením početného vzorku 

jedinců tuto hodnotu upřesnili na 2 mm superiorně a 3 mm laterálně a pro odhad polohy 

oční koule v očnici navrhli regresní rovnice a proporcionální (podíl z výšky očnice) rovnice 

se standardní chybou odhadu (SEE) 1,4 mm.  

Platnost pravidla „tečny k rohovce“ pro umístění oční koule v anterio-posteriorním 

směru byla zpochybněna Stephanem (2002) na základě rešerše oftalmologických studií, 

následně rovněž měřením 13 mrtvol (Stephan & Davidson, 2008; Stephan et al., 2009), 

měřením MRI skenů 39 žijících jedinců (Wilkinson & Mautner, 2003) a CT skenů 375 živých 

jedinců (Guyomarc’h et al., 2012). Autoři Wilkinson & Mautner (2003) potvrdili platnost 

tvrzení autorů Fedosyutkin & Nainys (1993) o existenci vzájemného vztahu mezi 

vystouplostí oční koule z očnice a hloubkou očnice a navrhli regresní rovnici pro výpočet 

protruse oční koule. Vzhledem k nepraktičnosti navržené rovnice pro použití 

při rekonstrukci podoby autoři svá zjištění upravili. Spojnice středů horního a dolního 

okraje očnice se podle nic nedotýká oční rohovky, nýbrž duhovky, tedy oční koule vystupuje 

dopředu za tuto linii o 3,8 mm (Wilkinson & Mautner, 2003). Toto pravidlo jsme označili 

jako pravidlo „tečny k duhovce“ a je ve shodě s tvrzením Veselovskaya (2004, osobní 

sdělení), že vrchol rohovky vystupuje přibližně 4 mm před spojnici nejvýše a nejníže 

umístěného bodu na obrysu očnice z laterálního pohledu. Autoři (Wilkinson & Mautner, 

2003; Veselovskaya, 2004, osobní sdělení) neuvádí chybu predikce a spolehlivost tohoto 

pravidla nebyla testována. Nejaktuálněji anteriorní polohu oční koule hodnotili 

Guyomarc’h et al. (2012). Jimi navržené regresní a proporcionální (podíl z výšky očnice) 

rovnice odhadují protrusi oční koule se standardní chybou (SEE) 2,1–2,3 mm. Autoři však 

neuvádí, na jakém vzorku či jako metodu použili ke stanovení jimi prezentovaných hodnot 

SEE. 

Ačkoliv v naší studii (Zednikova Mala & Veleminska, 2018) nebylo vzhledem 

k povaze zkoumaného materiálu možno testovat spolehlivost predikčních pravidel 

pro medio-laterální polohu oční koule, tato studie představuje první hodnocení 

spolehlivosti recentně navržených metod pro predikci protruse (Wilkinson & Mautner, 

2003; Veselovskaya, 2004, osobní sdělení; Guyomarc’h et al., 2012) a superio-inferiorní 

polohy (Guyomarc’h et al., 2012) oční koule v očnici. 
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Protruse oční koule 

 

Metoda dle Guyomarc’h et al. (2012) pracovala s průměrná diferencí 0,3 mm 

(SD = 1,9 mm; statisticky nevýznamný rozdíl) a SEE = 1,9 mm, která představovala necelých 

11 % skutečné průměrné protruse oční koule měřeno od laterálního okraje očnice. Odhad 

s chybou predikce ≤ 5 % byl učiněn u téměř poloviny jedinců studovaného vzorku.  

Metoda „tečny k duhovce“ (Wilkinson & Mautner, 2003; Veselovskaya, 2004, 

osobní sdělení) polohu oční koule podhodnocovala v průměru o 1,5 mm (SD = 1,8 mm; 

statisticky významný rozdíl) se SEE = 2,4 mm (14 % skutečné průměrné protruse). Odhad 

s chybou predikce ≤ 5 % byl učiněn u třetiny jedinců, u 81 % jedinců oční koule vystupovala 

za tangentu více něž 4 mm.  

Tradiční metoda „tečny k rohovce“ (Lebedinskaya, 1998) polohu oční koule 

podhodnocovala v průměru o 5 mm (SD = 1,8 mm; statisticky významný rozdíl). SEE činila 

5,8 mm (34 % skutečné průměrné protruse). Pouze v 1 % případů byla poloha oční koule 

predikována s chybou ≤ 5 %. 

 

Hodnocení a doporučení na vlastních výsledků: 

Anterio-posteriorní poloha oční koule byla nejspolehlivěji odhadována metodou 

„proporce výšky očnice“ dle autorů Guyomarc’h et al. (2012) a měla by být využívána 

přednostně. Podmínkou její správné aplikace je nastavení lebky dle frankfurtské 

horizontály, které je nezbytné k získání vstupních rozměrů projektivní výšky a šířky očnice.  

 

Vertikální poloha oční koule 

 

Ačkoliv i v našem vzorku střed duhovky neodpovídal přesně středu očnice a byl 

posunut superiorním směrem, tato divergence byla v průměru pouze 0,3 mm (SD = 

1,1 mm; statisticky významný rozdíl). SEE byla rovna 0,3 mm. Poloha oční koule byla 

odhadnuta s chybou predikce ≤ 5 % u 100 % jedinců.  

Nově navržené regresní a proporcionální rovnice autorů Guyomarc’h et al. (2012) 

vertikální polohu oční koule nadhodnocovaly v průměru o 1,8 mm (SD = 1,2 mm; statisticky 

významný rozdíl). SEE obou rovnic činila 2,1 mm a představovala 12 % skutečné průměrné 

vzdálenosti vrcholu rohovky od horního okraje očnice. Predikce s chybou ≤ 5 % byla učiněna 

u pětiny zkoumaného vzorku.  

Přestože byly průměrné diference obou porovnávaných metod statisticky významné 

a SEE dosahovala až 2,1 mm, tato chyba predikce by nemusela mít vliv na správnou 

rozpoznatelnost rekonstruovaného obličeje. Dle Brooks & Kemp (2007) je hraniční 
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hodnota, o kterou je posun očí v superio-inferiorním směru pozorovateli vnímám jako 

rozdílný od skutečnosti, rovna 3 mm u neznámých obličejů a 2,5 mm u známých obličejů. 

 

Hodnocení a doporučení na základě vlastních výsledků a publikovaných studií: 

Vertikální poloha oční koule byla s nejmenší chybou odhadována pomocí metody 

„centrální polohy“ (např. Taylor, 2001), tj. že střed zornice odpovídá středu výšky očnice. 

Ačkoliv byly pro námi studovaný vzorek výsledky jednoznačné a výskyt centrální polohy 

oční koule není zcela ojedinělý ani v jiných případech (Stephan et al., 2009), je nutno 

zohlednit výsledky dalších výzkumů, zejména studie Guyomarc’h et al. (2012), která byla 

provedena na pětinásobně rozsáhlejším vzorku, a má tak větší váhu. I v námi studovaném 

vzorku byla zjištěna jistá míra divergence od středu očnice superiorním směrem, proto 

bychom doporučili použití proporcionální rovnice dle Guyomarc’h et al. (2012), pokud 

budoucí výzkumy nepřinesou jiná zjištění. 

 

Shrnutí a doporučení k metodám predikce polohy oční koule v očnici 

Na základě vlasních výsledků a při zohlednění výsledků jiných autorů doporučujeme 

pro odhad AP a SI polohy oční koule metodu navrženou autory Guyomarc’h et al. (2012). 
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3.3 Vztah skeletálního a měkkého profilu obličeje 

 

Spolehlivost, s jakou je možné odhadovat morfologii a proporce obličeje  

na základě lebky, je v oblasti rekonstrukce podoby často diskutovaným tématem, jak 

dokládá dosavadní text disertační práce a výše prezentované publikace. Metodě faciální 

aproximace je vytýkána nízká spolehlivost a v některých případech neschopnost dosáhnout 

svého cíle (Stephan & Henneberg, 2001). V současnosti je značné úsilí vědců věnováno 

snaze o její zvýšení ve smyslu ověřování platnosti dříve popisovaných kraniofaciálních 

vztahů a hledání vztahů nových, to vše s cílem zvýšit podobnost mezi rekonstruovaným 

obličejem a obličejem cílového jedince. Jaká očekávání však můžeme mít? Jak těsné jsou 

vztahy mezi lebkou a obličejem? Do jaké míry lze skutečně tvar měkkých tkání odvodit 

z tvaru kosti? 

V publikaci Zedníková Malá, P., Krajíček, V., & Velemínská, J. (2018). How tight is 

the relationship between the skeletal and soft-tissue facial profile: A geometric 

morphometric analysis of the facial outline. Forensic Science International, 292, 212–223 

(Příloha D), jsme se pokusili zjistit, do jaké míry a jakým způsobem tvar lebky determinuje 

tvar měkkých tkání obličeje. Využili jsme k tomu postupy regresní analýzy (Halazonetis, 

2007), partial least square analýzy (Rohlf & Corti, 2000) a RV koeficient (Klingenberg, 2009). 

Znalost kraniofaciálních vztahů je základním pilířem metody rekonstrukce přibližné 

podoby člověka podle lebky. Mapování korelací mezi lineárními rozměry či úhly vybraných 

lebečních regionů a jejich prediktivního potenciálu pro odhad velikosti či polohy 

jednotlivých prvků obličeje byla předmětem výzkumu mnoha autorů (např. George, 1987; 

Perkins & Stanley, 1993; Stephan, 2003; Stephan et al., 2003; Wilkinson & Mautner, 2003; 

Wilkinson et al., 2003; Yasutomi et al., 2006; Utsuno et al., 2008; Inanda et al., 2009; Rynn 

et al., 2010; Bourzgui et al., 2013; Lee et al., 2015; Allam et al., 2018; Ridel et al., 2018; 

a další). Jejich výsledky jsou pak při vytváření rekonstrukcí podoby aplikovány jako 

predikční pravidla nebo mohou být v ortodoncii či plastické chirurgii využity k plánování 

lékařských zásahů. Ve většině těchto výzkumů byly předmětem analýzy vzdálenosti, úhly 

či indexy, tedy byly využity postupy tradiční morfometrie. Ty mohou být v některých 

případech dostačující k popisu jednoduchých kraniofaciálních vztahů. Obtížně však popisují 

či predikují tvar biologických struktur zejména tak složitých, jako je lidský obličej.  

Detailní a ucelený popis a analýzu variability tvaru umožňuje přístup geometrického 

morfometrie. Geometrická morfometrie je soubor metod, kterými lze získávat, analyzovat 

a zobrazovat tvarové proměnné. Jde o kombinaci technik geometrie, počítačové grafiky, 

biometriky a mnohorozměrné statistiky za účelem analýzy biologického tvaru (Bookstein, 

1991). Vstupními daty jsou kartézské souřadnice význačných bodů (landmarků). 
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Geometricko-morfometrické metody postihují tvary a jejich rozdíly na základě vzájemných 

poloh těchto bodů pomocí tvarových proměnných a umožňují efektivní vizuální 

reprezentaci tvaru a jeho změn (Slice, 2007; Mitteroecker & Gunz, 2009). Geometrická 

morfometrie byla využita ke studiu tvarové kovariance mezi lebkou a obličejem a k odhadu 

tvaru samostatných obličejových regionů, profilu obličeje či celého povrchu obličeje 

v několika málo publikovaných výzkumech (Rose et al., 2003; Halazonetis, 2007; Kustár et 

al., 2013; Guyomarc’h et al., 2014; Deng et al., 2016; Young et al., 2016). 

Halazonetis studoval vzájemnou korelaci mezi 19 kraniálními landmarky 

a 22 význačnými body na profilu obličeje. Jím zjištěná celková prediktivní síla vypočítaná 

na základě regresní analýzy hlavních komponent činila 50 %23. Kustár et al. (2013) studovali 

CT skeny 400 pacientů a hodnotili kovarianci mezi kosterními landmarky umístěnými 

v okolí očnic, nosního otvoru a dolního okraje dolní čelisti (celkem 37) a landmarky 

na obličeji umístěnými na zevním nose a podél kontury celého obličeje (celkem 30). Jimi 

zjištěná kovariance vyjádřená pomocí RV koeficientu (Klingenberg, 2009) činila 0,56. 

Guyomarc’h et al. (2014) zkoumali CT skeny 500 jedinců. Polohu a tvar očí, nosu, rtů a uší 

(celkem 41 landmarků) odhadovali z konfigurace celkem 87 kraniálních význačných bodů. 

Jimi nalezená maximální kovariance (RV koeficient) dosáhla hodnoty 0,3. Young et al. 

(2016) nalezli vysoce významnou kovarianci (RV = 0,56) mezi 29 landmarky umístěnými 

zejména v okolí hlavních obličejových prvků a 114 kosterními landmarky na povrchu lebky. 

Autoři výše uvedených studií hledali kovarianci mezi dvěma více či méně hustými 

mraky bodů. Při použití landmarků však musíme brát v úvahu některá jejich omezení. 

Hlavním nedostatkem je absence informace o oblastech ležících mezi nimi. Analyzujeme 

vzájemnou polohu landmarků a pouze pro ně jsou výsledky analýzy platné. Jakékoliv závěry 

týkající se oblastí, které leží mezi význačnými body, jsou pouze odhadem (Brzobohatá, 

2014; Richtsmeier et al., 2002). Tuto nevýhodu jsme se pokusili eliminovat a na rozdíl 

od výše citovaných studií jsme v pro náš případ zvolili analýzu křivek. Naší snahou bylo 

postihnout a zachovat detailní informaci o „kontinuálním“ tvaru jak na straně lebky, tak 

na straně měkkých tkání obličeje, a následně popsat a kvantifikovat vzájemnou kovarianci 

mezi těmito dvěma tvary. Díky křivkami detailněji popsanému tvaru jsme očekávali vyšší 

hodnoty vzájemné kovariance, než uvádí citované studie. 

 

 

                                                      
23 Prediktivní síla vyjádřená v procentech dle Halazonetis (2007) odpovídá hodnotě, o kterou jsme schopni 
zlepšit průměrný tvar měkké tkáně (obličeje) směrem k jejímu skutečném tvaru na základě znalosti tvaru 
tvrdé tkáně (lebky). 
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Souhrn výsledků 

 

Profilovou křivku obličeje a lebky jsme rozdělili do několika kratších úseků: oblast 

čela, oblast kořene nosu, oblast hřbetu a hrotu nosu, oblast horního rtu, oblast dolního rtu 

a brady. Výsledky statistické analýzy jsou shrnuty v tabulce 7 a obrázcích 51–56. 

Výsledky mnohonásobné lineární regrese (Halazonetis, 2007) uvádí prediktivní sílu 

jednotlivých částí profilové kontury lebky, tj.  kolik procent variability tvaru „měkké 

tkáně“ 24  je dáno tvarem „tvrdé tkáně“, neboli o kolik procent jsme schopni zlepšit 

průměrný tvar „měkké tkáně“ směrem k jejímu skutečnému tvaru na základě znalosti tvaru 

„tvrdé tkáně“. Výstupem partial least square analýzy (Rohlf & Corti, 2000; Bastir et al., 

2008; Klingenberg, 2009) jsou PLS komponenty (singulární warpy, obdoba hlavních 

komponent) ze kterých lze odvodit podíl (%) kovariance mezi dvěma tvary, a korelační 

koeficienty, které vyjadřují sílu vzájemné korespondence PLS komponent dvou tvarů. 

RV koeficient (Klingenberg, 2009) číselně vyjadřuje míru síly asociace (kovarianci) mezi 

dvěma sadami landmarků a nabývá hodnot 0 (žádná vzájemná kovariance) až 1 (dvě sady 

proměnných se liší pouze rotací, velikostí či polohou). 

 
 
Tabulka 7. Výsledky statistické analýzy všech navzájem korespondujících úseků profilové křivky lebky 
a obličeje. 

 

                                                      
24 „Měkká tkáň“ označuje profilovou konturu obličeje, „tvrdá tkáň“ označuje profilovou konturu lebky. 

 Mnohonásobná 
lineární regrese  

Two block-partial least square analýza 
 

RV koeficient 

 Halazonetis 
(2007)  

Bastir et al. (2008), Klingenberg (2009) 
 

Klingenberg 
(2009) 

 

  

 
separate subset  separate 

subset 
   

 
PLS1  PLS2  

Část profilové křivky 

  

% 
celkové 
kovar. 

korelace   
% 

celkové 
kovar. 

korelace   

Čelo 95,1 %  99,6 0,96  0,42* 0,72  0,91 

Kořen nosu  40,2 %  65,6 0,72  34,3 0,58  0,42 

Hřbet a hrot nosu 5,8 %  97,8* 0,26*  1,6* 0,19*  0,05* 

Horní ret 9,6 %  99,1 0,43  0,4* 0,1*  0,14 

Dolní ret a brada 37,3 %   95,1 0,65   4,6 0,57   0,41 

*Statisticky nevýznamné. 
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Variabilita tvaru jednotlivých křivek tvrdé a měkké tkáně je znázorněna prostřednictvím 

prvních dvou hlavního komponent (PC) na obrázku 51 a 52. 

 

  

Obr. 51. Vizualizace prediktivní síly kontury kosti pro jednotlivé 
úseky profilové křivky. Tvary tvrdé tkáně (hard) jako prediktory 
(generované jako ±3sd hodnot PC skóre) a odhadované tvary 
měkké tkáně (est. soft). Tučná linie odpovídá +3sd, tenká linie 
odpovídá -3sd hodnot PC skóre. V případě hřbetu a hrotu nosu 
a horního rtu nebylo možné odhad tvaru měkké tkáně 
modelovat, obě linie ± 3sd se překrývají v podobě průměrného 
tvaru (konsensu). Převzato podle Zedníková Malá et al. (2018).  

Obr. 52. Variabilita tvaru křivek 
měkké tkáně popsaná prvními 
dvěma PC. Tučná linie odpovídá 
+3sd, tenká linie odpovídá -3sd 
hodnot PC skóre. Převzato 
podle Zedníková Malá et al. (2018). 

 

Oblast čela 

Asociace mezi křivkou kontury čelní kosti a přiléhajících měkkých tkání 

reprezentovala maximální úroveň kovariance mezi tvrdými a měkkými tkáněmi 

analyzované profilové kontury hlavy. Prediktivní síla činila 95 %, RV koeficient 0,91, 

korelace mezi PLS1 r = 0,96. 
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Oblast kořene nosu 

 

 
Obr. 53. Thin-plate spline znázorňující kovarianci mezi 
tvarem tvrdé tkáně (křivka vpravo) a tvarem měkké 
tkáně (křivka vlevo) oblasti kořene nosu. Převzato 
podle Zedníková Malá et al. (2018). 

 

Tato oblast vykazovala druhou nejvyšší míru asociace mezi tvrdými a měkkými 

tkáněmi. Prediktivní síla činila 40 %, koeficient determinace (r2) pro odhad tvaru měkké 

tkáně byl roven 0,44 pro první hlavní komponentu (PC1) a 0,51 pro PC2 (Obr. 51). 

Odhadovaný tvar měkké tkáně však stěží obsáhl skutečnou variabilitu tvaru měkké tkáně 

reprezentovanou prvními dvěma PC (porovnej Obr. 51 a 52). RV koeficient dosáhl hodnoty 

0,42. PLS analýza odhalila dvě statisticky významné PLS komponenty (singulární warpy PLS1 

a PLS2) vysvětlující 66 % a 34 % celkové kovariance. PLS1 popisuje relativní výšku 

nejhlubšího bodu fronto-nasálního přechodu. PLS2 popisuje hloubku fronto-nasálního 

přechodu. Nejhlubší bod fronto-nasálního přechodu na kontuře měkkého profilu leželo níže 

něž na kontuře kosti, což potvrzuje nález George (1993) a může sloužit jako pomůcka při 

nanášení tloušťky měkké tkáně v bodě nasion. Kontura měkké tkáně sledovala tvar kontury 

kosti. Hlubší kontura kosti znamená hlubší konturu přechodu měkké tkáně čela do oblasti 

nosu. Velikost tvarové změny však nebyla u obou křivek stejná, měkká tkáň nekopíruje 

přesný tvar kosti, ale má tendenci výrazný fronto-nasální zářez vyrovnávat. Kontura měkké 

tkáně byla vždy mělčí než kontura kosti. 
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Oblast hřbetu nosu a hrotu nosu 

 

 
Obr. 54. Thin-plate spline znázorňující kovarianci mezi 
tvarem tvrdé tkáně (křivka vpravo) a tvarem měkké 
tkáně (křivka vlevo) oblasti hřbetu a hrotu nosu. 
Převzato podle Zedníková Malá et al. (2018). 

 

Tato oblast vykazovala nejnižší míru asociace mezi tvrdými a měkkými tkáněmi. 

Prediktivní síla činila pouhých 6 %, koeficient determinace (r2) pro odhad tvaru měkké 

tkáně byl roven 0,02 pro PC1 a 0,05 pro PC2 (Obr. 51), což neumožnilo provést viditelnou 

modelaci odhadovaného tvaru měkké tkáně (Obr. 51 a 52). RV koeficient dosáhl statisticky 

nevýznamné hodnoty 0,05. PLS analýza odhalila jednu komponentu (PLS1) na hranici 

statistické významnosti (p = 0,0645) vysvětlující 98 % celkové kovariance mezi tvarem 

laterálního okraje nosního otvoru a tvarem chrupavčité části nosu. PLS1 popisuje tvarové 

změny laterálního okraje nosního otvoru ve smyslu konvexní/konkávní střední části 

a úhlovitého/zakulaceného typu přechodu laterálního okraje a báze (dna) nosního otvoru. 

Zvlněný (anteriorně konvexní) okraj a zakulacená báze byla spojena s kulatým hrotem nosu. 

Konkávní okraj a úhlovitá báze byla spojena s rovným profilem hřbetu nosu a malým 

špičatým hrotem nosu. Tento vztah byl však velmi slabý (r = 0,26) a statisticky nevýznamný 

a nezdá se tedy, že by tvar profilu nosu zrcadlil konturu nosního otvoru, jak předpokládá 

metoda pro odhad prominence nosu dle Lebedinskaya (1998) a Balueva et al. (2009). 

Podobný vzor vzájemné korespondence mezi konturou nosního otvoru a konturou profilu 

nosu však popisují Rynn et al. (2010) jako statisticky významný. 
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Oblast horního rtu 

 

 
Obr. 55. Thin-plate spline znázorňující kovarianci mezi 
tvarem tvrdé tkáně (křivka vpravo) a tvarem měkké 
tkáně (křivka vlevo) oblasti horního rtu. Převzato 
podle Zedníková Malá et al. (2018). 

 

Tato oblast vykazovala druhou nejnižší míru asociace mezi tvrdými a měkkými 

tkáněmi. Prediktivní síla činila 10 %, koeficient determinace (r2) pro odhad tvaru měkké 

tkáně byl roven 0,05 pro PC1 i PC2 (Obr. 51), což neumožnilo provést viditelnou modelaci 

odhadovaného tvaru měkké tkáně (Obr. 51 a 52). RV koeficient dosáhl hodnoty 0,14. PLS 

analýza odhalila jednu statisticky významnou PLS komponentu (PLS1) vysvětlující 99 % 

celkové kovariance a r = 0,42. PLS1 popisovala změny v hloubce kontury horní čelisti 

a délce hrany vycházející inferiorně z předního nosního trnu. Měkká tkáň vykazovala 

podobný vzor tvarových změn jako kost. Kontura horního rtu se pohybovala mezi 

mělkým/rovným typem a hlubokým/ konkávním typem. Mělká kontura horní čelisti 

a krátký přední nosní trn byly spojeny s rovným horním rtem a krátkou méně prominující 

kolumelou. Čím hlubší byla kontura horní čelisti a více prominující přední nosní trn, tím více 

konkávní a nižší byl horní ret. Měkká tkáň vykazovala tendenci vyhlazovat výrazný reliéf 

horní čelisti (podobně jako u kořene nosu). Druhá PLS komponenta (PLS2), statisticky 

nevýznamná, naznačuje možnou korespondenci mezi velikostí úhlu tvořeného hranou 

vycházející inferiorním směrem z předního nosního trnu a úhlem báze nosu, avšak velmi 

slabou (r = 0,1). 
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Oblast dolního rtu a brady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato oblast vykazovala třetí nejvyšší míru asociace mezi tvrdými a měkkými tkáněmi 

srovnatelnou s oblastí kořene nosu. Prediktivní síla činila 37 %, koeficient determinace (r2) 

pro odhad tvaru měkké tkáně byl roven 0,48 pro PC1 a 0,36 pro PC2 (Obr. 51). Odhadovaný 

tvar měkké tkáně však stěží obsáhl skutečnou variabilitu tvaru měkké tkáně 

reprezentovanou prvními dvěma PC (porovnej Obr. 51 a 52). RV koeficient dosáhl hodnoty 

0,41. PLS analýza odhalila dva statisticky významné singulární warpy PLS1 a PLS2 

vysvětlující 95 % a 5 % celkové kovariance (r = 0,65 resp. 0,57). PLS1 popisuje kontinuum 

mezi prominující (robustní) a ustupující (gracilní) bradovou vyvýšeninou společně s relativní 

vertikální polohou nejhlubšího bodu (bod B) na kontuře dolní čelisti.  Měkká tkáň sledovala 

podobný vzor, ale nepředstavovala kopii tvaru kontury kosti. Oproti oblasti kořene nosu 

a horní rtu, v oblasti dolního rtu a brady měkká tkáň zvýrazňovala a prohlubovala vzor tvaru 

dolní čelisti. Body na lebce (bod B a pogonion) byly umístěny níže něž na obličeji, což 

potvrzuje nálezy George (1993) a může být pomůckou pro nanášení tloušťky měkké tkáně. 

PLS2 popisuje přechod mezi mělkou/plochou konturou a hlubokou konturou dolní čelisti 

společně s alveolárním prognatismem. Výrazně konkávní kontura dolní čelisti byla spojena 

s výraznou bradou a hlubokým mento-labiálním žlábkem. Plochá kontura dolní čelisti byla 

 
Obr. 56. Thin-plate spline znázorňující kovarianci mezi 
tvarem tvrdé tkáně (křivka vpravo) a tvarem měkké 
tkáně (křivka vlevo) oblasti dolního rtu. Převzato 
podle Zedníková Malá et al. (2018). 
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spojena se spíše plochou bradou a rovným dolním rtem. Sklon dolního rtu byl ovlivněn 

sklonem prominencí horních řezáků. 

 

Dle Balueva et al. (1988) jsou měkké tkáně variabilnější než jejich kostěný podklad. 

Je to důsledek především růstové proměnlivosti a konstituční variability, patologických 

změn i změn závislých na sociálním a přírodním prostředí. Proto nelze očekávat absolutně 

přesnou shodu velikosti a směru variability kostního podkladu s měkkým tkáněmi, a tudíž 

korelační koeficient, který odráží zejména počet případů přesné shody charakteristik 

závislosti dvou proměnných, nemusí být při zkoumání vzájemných vztahů obličeje a lebky 

příliš vysoký. Znamená to, že v takových případech na podobu tváře člověka usuzovat podle 

lebky nelze? Nikoliv, jde o to, že i když ve všech antropometrických bodech přísná závislost 

mezi lebkou a měkkými tkáněmi neexistuje, lebka sama v nějakých mezích ohraničuje, resp. 

limituje možnosti variability tkání, které ji pokrývají (Balueva et al., 1988).  
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3.4 Příklady praktické aplikace metody 

 

Zjištěné poznatky byly aplikovány na dva případy faciální rekonstrukce, které jsou 

prezentovány v publikacích Klepáček, I., & Malá, P. Z. (2012). "Bochdalek's" skull: 

morphology report and reconstruction of face. Forensic Science, Medicine and Pathology, 

8, 451–459 (Příloha E) a Vanek, D., Brzobohata, H., Silerova, M., Horak, Z., Nyvltova 

Fisakova, M., Vasinova Galiova, M., Zednikova Mala, P., Urbanova, V., Dobisikova, M., 

Beran, M., & Brestovansky, P. (2015). Complex Analysis of 700-Year-Old Skeletal Remains 

found in an Unusual Grave – Case Report. Anthropology, 2, 138 (Příloha F). 

První příklad praktické aplikace prezentuje faciální rekonstrukci na základě 

patologicky pozměněné lebky dívky (18 let) z 18. století, která je součástí depozitáře 

Anatomického muzea 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Lebka byla poprvé popsána 

a zdokumentována českým anatomem a patologem V. A. Bochdalkem v roce 1871. Pro tuto 

lebku je typická oboustranná syngnathia bez přítomnosti dalších anatomických anomálií 

v orální oblasti, vzniklá s vysokou pravděpodobností následkem traumatu v raném věku, 

a množství přítomných asymetrií vzniklých v důsledku neléčení traumatu. Cílem bylo 

vizualizovat, jak se morfologické a funkční změny faciálního skeletu mohly odrazit 

v morfologii obličeje dívky. 

Druhý příklad prezentuje faciální rekonstrukci muže (40–55 let), která byla součástí 

komplexního interdisciplinárního výzkumu kosterního nálezu. Kosterní ostatky datované 

do první poloviny 14. století byly odkryty během záchranného archeologického výzkumu 

V Hrádku nad Nisou v netypickém nálezovém kontextu. Muž ležel v poloze na břiše v mělké 

jámě pod vrstvou keramiky za zdí původního hřbitova. 

Lebky byly podrobeny neinvazivnímu vyšetření pomocí CT, na jehož základě byl 

vytvořen 3D virtuální model lebky, který byl následně převeden pomocí 3D tisku do její 

fyzické repliky. Ta sloužila jako podklad pro sochařskou rekonstrukci přibližné podoby. 

Originály lebek pak mohly být použity jednak jako zpětná kontrola při procesu modelování 

obličeje a jednak se tímto postupem zamezilo možnému poškození křehkého a vzácného 

antropologického materiálu. 

V obou případech byl k vytvoření přibližné podoby zvolen morfoskopický přístup, 

konkrétně tzv. Manchesterská metoda (Wilkinson, 2004), která spočívá v modelaci 

žvýkacích a mimických svalů za současného využití hodnot průměrné tloušťky měkké tkáně. 

Tyto však slouží pouze jako pomocné vodítko při vytváření povrchu obličeje a lze se od nich 

v individuálních případech odchýlit. Na respektování anatomie morfologie lebky je kladen 

větší důraz než na přísné dodržování stanovené tloušťky měkké tkáně. Tento přístup byl 
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žádoucí zejména v případě rekonstrukce lebky dívky se syngnathií vzhledem 

k přepokládané atrofii žvýkacích svalů. Manchesterská metoda navíc v rekogničních testech 

spolehlivosti i při hodnocení podobnosti vykazuje relativně dobré výsledky (Stephan & 

Henneberg, 2001; Wilkinson et al., 2006; Lee et al., 2012; Short et al., 2014).  

Při samotném odhadu charakteristik jednotlivých prvků obličeje (oči, nos, ústa) jsme 

zvolili přístup spíše eklektický než následování jednoho komplexního postupu 

definovaného jedním autorem (např. dle Wilkinson, 2004; Taylor, 2001; nebo 

Lebedinskaya, 1998). To nám umožnilo vybrat ta predikční pravidla, která byla pokud 

možno aktuální a jejichž spolehlivost byla ověřena, a zároveň ta, která nejlépe vyhovovala 

danému stavu zachovalosti lebky. Současně byl kladen důraz na individuální morfologii 

jednotlivých částí splanchnokrania, zejména s ohledem na přítomné asymetrie, které je 

nezbytné respektovat, chceme-li dosáhnout jisté individualizace podoby. Konkrétní použité 

metody jsou popsány v jednotlivých publikacích. Výsledkem jejich aplikace je typ obličeje, 

který mohl patřit dané osobě, věkově odpovídající mladé dospělosti. V následující fázi bylo 

potřeba provést úpravy reprezentující věkové změny, což již zahrnuje značnou subjektivní 

interpretaci. Při rekonstrukci detailů obličeje dívky se syngnathií jsme čerpali také 

z publikovaných klinických studií prezentujících podobné případy. 

Výsledky jsou uvedeny v Přílohách E a F. 
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4 Shrnutí a závěr 

 

Problematika metody rekonstrukce přibližné podoby obličeje podle lebky je 

značně složitá a nepřehledná. Tato složitost je dána souběžnou existencí několika různých 

přístupů k samotnému vytváření odhadované podoby, existencí mnohonásobných 

predikčních pravidel často s neznámou spolehlivostí, znalostí pouze omezeného množství 

prokázaných kraniofaciálních vztahů a absencí standardizace postupu. Tyto a další 

skutečnosti poskytují značný prostor pro vlastní subjektivitu, vedou k poměrně variabilním 

výsledkům metody (viz inter-observační variabilita nebo široké rozpětí výsledků 

rekogničních testů) a často omezují metodu v dosažení jejího cíle, tj. správného rozpoznání 

sledovaného jedince.  

Ve vědecké komunitě nepanuje shoda ani v jednotném přístupu k hodnocení 

spolehlivosti metody. Na jedné straně stojí snaha o měření vzájemné podobnosti mezi 

rekonstruovaným a skutečným obličejem, na straně druhé jde o měření schopnosti 

rekonstruovaného obličeje být správně a cíleně rozpoznán. Vztah mezi oběma „mírami“ 

spolehlivosti není doposud znám. Obličej rekonstruovaný s malou chybou, který je velmi 

podobný skutečnému obličeji, nemusí být zákonitě také snadněji rozpoznatelný. Naopak 

obličej, který je častěji vybírán (pozorovateli identifikován) jako cílový jedinec, nemusí být 

s cílovým jedincem nejpodobnější. 

Kumulace rozporuplných výsledků vedla v současnosti ke kritickému přístupu 

některých autorů k metodě rekonstrukce jako takové. Častým tématem výzkumů se stalo 

ověřování platnosti dříve popisovaných kraniofaciálních vztahů a hledání vztahů nových, to 

vše s cílem zvýšit podobnost mezi rekonstruovaným obličejem a obličejem cílového 

jedince. Objektivně zjištěné chyby v predikci některých znaků jsou v některých případech 

značné. Neúspěch faciálních rekonstrukcí začíná být připisován právě zjištěným chybám 

metody, nikoliv chybám na straně odborníka (nedostatek zkušeností nebo zručnosti). 

Podporována je volnost ve výběru nejlepších (nejspolehlivějších) principů, nikoliv rigidní 

následování jediného postupu, jehož legitimita je dána pouze „slavným“ jménem jeho 

tvůrce či propagátora a dlouhou tradicí jeho používání. V tomto přístupu lze spatřovat 

posun paradigmatu predikce podoby obličeje na základě lebky.  

Cílem disertační práce bylo otestovat spolehlivost vybraných predikčních pravidel 

pro odhad polohy či velikosti obličejových prvků (očí, nosu a rtů), zejména těch, která 

doposud ověřena nebyla. Na základě literatury a vlastních výsledků pak doporučit ta 

vodítka, která pro středoevropskou populaci vykazovala nejvyšší spolehlivost.  
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Oční koule: 

Pro odhad polohy oční koule v očnici v laterální rovině se jako nejspolehlivější (dle 

velikosti SEE) ukázala recentně navržená metoda dle Guyomarc’h et al. (2012), která 

anterio-posteriorní polohu oční koule vzhledem k nejvíce posteriornímu bodu na laterálním 

okraji očnice odhaduje poměrem z výšky orbity (51,3 % výšky očnice).  

Ačkoliv se pro námi studovaný vzorek jako nejspolehlivější metoda pro odhad 

vertikální polohy oční koule se jevil princip „centrální polohy“ dle Gatliff (1984), tj. že střed 

zornice odpovídá středu výšky očnice, je nutno zohlednit výsledky dalších studií (Stephan 

& Davidson, 2008; Stephan et al., 2009) a velikost námi zkoumaného vzorku a vzorku 

ve studii Guyomarc’h et al. (2012). I v našem případě byla zjištěna jistá míra divergence 

od středu očnice superiorním směrem, proto bychom doporučili použití proporcionální 

rovnice dle Guyomarc’h et al. (2012). 

 

Prominence nosu: 

Jako nejvhodnější metoda určená k predikci anteriorní a vertikální polohy bodu 

pronasale se ukázala metoda dle Rynn et al. (2010). Její spolehlivost vyjádřená jako velikost 

průměrné diference mezi odhadovanou a skutečnou polohou a její směrodatné odchylky 

dosahovala nejnižších hodnot. Metoda je velmi praktická, vstupními daty jsou přímé 

lineární vzdálenosti mezi jednoznačně definovaným a snadno dostupnými 

kraniometrickými body. Nevýhodou je nutnost zachování distálního konce nosních kostí 

a předního nosního trnu. 

V případě lebek s odlomenými nosními kostmi či předním nosním trnem je vhodnou 

alternativou k odhadu prominence nosu (anteriorní poloha pronasale) metoda dle George 

(1987) a pro odhad vertikální polohy bodu pronasale je možno využít tečnu ke dnu nosního 

otvoru (Gerasimov, 1955, cit. dle Ullrich & Stephan, 2011).  

 

Štěrbina ústní: 

Nejspolehlivější výsledky (vyjádřeny jako velikost průměru absolutní chyby) 

pro odhad polohy štěrbiny ústní vykazovalo pravidlo dle George (1987) pro muže, tj. poloha 

štěrbiny ústní odpovídá hranici 3/4 výšky korunky horních mediálních řezáků. Toto pravidlo 

bylo vhodnější k predikci polohy štěrbiny ústní i u žen.  

V případě post mortem chybějících horních řezáků, pak může být pro odhad polohy 

štěrbiny ústní využito pravidlo dle Fedosyutkin & Nainys (1993) a Veselovskaya (2004, 

osobní sdělení), tj. poloha štěrbiny ústní odpovídá úrovni kousací hrany dolních mediálních 

řezáků. 
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Poloha okrajů rtů: 

Nejspolehlivější odhad polohy okraje červené části horního rtu u mužů poskytovala 

metoda dle George (1987), tj. hranice horního rtu leží v úrovni rozhraní první a druhé 

čtvrtiny výšky korunky mediálních maxilárních řezáků. U žen hranice horního rtu ležela ještě 

výše, avšak ve většině případů (80 %) nepřekročila úroveň horního okraje korunky 

maxilárních řezáků. 

Pro odhad polohy hranice červené části dolního rtu se ukázala jako nejspolehlivější 

metoda dle Veselovskaya (2004, osobní sdělení), Fedosyutkin & Nainys (1993), 

Lebedinskaya (1998), Gatliff (1984) nebo Taylor (2001), tj.  ve většině případů odpovídala 

úrovni dolního okraje korunky mandibulárních řezáků, zejména u žen. U mužů byla 

umístěna trochu výše, většinou však ne více než je hranice dolní 1/4 výšky korunky 

mandibulárního řezáku. 

 

Výška rtů: 

Pro odhad výšky horního a dolního rtu u žen byly nejspolehlivější výsledky dosaženy 

s použitím regresních rovnic dle autorů Wilkinson et al. (2003). 

Pro odhad výšky horního rtu u mužů byly nejspolehlivější výsledky dosaženy 

s použitím metody dle George (1987), tj. výška horního rtu odpovídá polovině výšky 

korunky horního mediálního řezáku (vzdálenost mezi hranicí 1/4 a 3/4 výšky korunky). 

Výška dolního rtu u mužů byla nejlépe odhadnuta použitím regresní rovnice dle Wilkinson 

et al. (2003) nebo jako vzdálenost mezi hranicí 3/4 výšky korunky horního mediálního 

řezáku (stomion dle George, 1987) a dolním okrajem korunky dolního mediálního řezáku 

(labrale inferius dle Lebedinskaya, 1998) měřeno na zubech při skusu. 

 

Ve druhé části výzkumu jsme se zaměřili na hodnocení míry asociace mezi konturou 

profilu lebky a konturou profilu obličeje. Výsledky analýzy vzájemné kovariance tvaru 

kontury lebky a kontury obličeje ukázaly, že měkké tkáně nemusí sledovat pod nimi ležící 

kostní struktury tak těsně, jak se předpokládalo. Značná část variability tvaru obličeje je 

dána samotnými měkkými tkáněmi. Z vlastních výsledků i publikovaných studií se zdá, že 

v rámci obličeje (mimo klenbu lební vč. čela) lze stěží očekávat vyšší míru tvarové 

kovariance vyjádřenou RV koeficientem než 0,6. Ani detailnější reprezentace tvaru pomocí 

kontinuálních křivek v našem případě nepřinesla zvýšení míry asociace mezi měkkou tkání 

obličeje a tvrdou tkání lebky. Nejtěsnější vztah mezi konturou měkké a tvrdé tkáně byl 

zjištěn v horní a dolní části obličeje (kořen nosu, dolní ret a brada). Střední část obličeje 

(chrupavčitá část nosu a horní ret) vykazovala velmi malou míru tvarové kovariance. Tento 
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nález koresponduje s empirickým poznatky, že tvar profilu nosu a horního rtu lze při 

vytváření faciální rekonstrukce jen velmi obtížně spolehlivě odhadnout. 

Odhadovaný tvar měkkých pokryvů obličejové části lebky daného jedince tedy nikdy 

nebude zcela shodný s jeho skutečnou podobou, protože měkké tkáně jsou velmi variabilní. 

Vědecky ověřená pravidla, dobře fungující v průměru, mohou být stále chybná 

v individuálních případech. Vzhledem k tvarové složitosti a velké variabilitě lidského 

obličeje není doposud možné vytvořit post mortem portrét, dosáhnout lze pouze přibližné 

podoby jedince. Ta představuje typ obličeje, který mohl daný jedinec mít, zobrazuje 

základní proporce, jemné detaily však zůstávají odhadem.  

Zodpovědný přístup k aplikaci metody rekonstrukce podoby vyžaduje mimo jiné 

orientaci v takto složité problematice, znalost slabých míst metody a jejich otevřenou 

prezentaci. V této práci jsme se snažili poskytnout přehled aktuálního stavu řešené 

problematiky, nabídnout aktuální a nezkreslené informace o spolehlivosti metody, doplnit 

je tam, kde v publikované literatuře doposud chyběly, a usnadnit poučenému čtenáři výběr 

vhodného postupu při realizaci rekonstrukce podoby.  
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Seznam antropometrických bodů použitých v textu 

 

 

Nasion Bod na průsečíku mediánní roviny s frontonasálním švem.   

Rhinion Bod na distálním konci internasálního švu. Bod na nosních kostech 
nejvíce vpředu a dole. 

 

Akanthion Bod na hrotu předního nosního trnu.  

Subspinale/Bod A Bod ležící v mediánní rovině lebky v místě, kde přední dolní hrana 
předního nosního trnu přechází na přední stranu alveolárního výběžku 
kosti. Nejhlubší bod subspinální konkavity horní čelisti.  

 

Prosthion Bod na alveolárním výběžku horní čelisti, v místě, kde v mediánní 
rovině kostěný výběžek mezi středními řezáky vyčnívá nejvíce dopředu. 

 

Supramentale/Bod B Nejhlubší bod na anteriorní kontuře dolní čelisti.  

Pogonion Bod nejvíce vystupující dopředu na bradové vyvýšenině dolní čelisti.  

Gnathion Nejníže položený bod na dolním okraji dolní čelisti v mediánní rovině.  

Sella Střed sella turcica.  

Pronasale Bod na kontuře zevního nosu nejvíce vpředu.  

Alare Nejvíce laterálně vystupující bod na kontuře nosních křídel.  

Subnasale Bod přechodu kolumely a horního rtu.  

Midphiltrum Bod na předním okraji horní čelisti ve středu vzdálenosti mezi body 
subspinale a prosthion. 

 

Stomion Průsečík štěrbiny ústní a mediánní roviny, na laterálním rentgenovém 
snímku bod dotyku horního a dolního rtu. 

 

Cheilion Koutek úst, laterální ohraničení štěrbiny ústní.  

Labrale Inferius Průsečík okraje červené části dolního rtu a mediánní roviny. Na 
laterálním rentgenovém snímku bod na hraně okraje červené části 
dolního rtu. 
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